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Фото Катерини ЗУБЧУК.

Про журавичівську
мінеральну воду та грязь
знали і за межами
Волині

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

n Ті, що тримають небо
Фото daykieyv.ua.

Смак мінеральної води Алла Анатоліївна
пам’ятає з дитинства.

А ось в останні два десятиліття місцевий
санаторій занепав. Хіба хтось приїде
до джерела і набере водички, переконавшись,
яка вона помічна. У голови Журавичівської
сільської ради Ківерцівського району Алли
Гонтар є свої ідеї, як зробити, аби «золото,
на якому сидимо, служило людям»

с. 18

»

Ми й не знали, що коли Петро Фадейович грав на трубі в ролі Возного у «Наталці Полтавці»,
то це було авторське виконання, а не підлаштований запис.

Знаменитий актор Петро Панчук
влітку був… музикантом
на чотирьох весіллях!
Цьогорічна відпустка народного артиста України,
лауреата Шевченківської премії Петра Панчука перед
початком святкування 100-ліття головної сцени країни,
що відкривалося виставою Івана Франка «Перехресні
стежки», здавалося, нічим не відрізнялася від попередніх.
Туга за батьківщиною поглиблювалася з наближенням
театральних канікул, не раз він подумки летів до рідної хати,
ходив босоніж Лобачівкою, уявляв зустрічі з односельцями,
розмову з ними про новий спектакль

Закінчення на с. 13
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Вітаємо!
Сьогодні святкують золоте весілля люблячі батьки, турботливі бабуся та дідусь, найкращі
прабабуся та прадідусь, жителі села Столинські
Смоляри Любомльського району

Михайло Сергійович
та
Ніна Адамівна
ДИБАЛІ.

»
n Пряма мова
Аркадій БАБЧЕНКО,
російський опозиційний
журналіст, який останні
роки жив в Україні, про
свій нещодавній виїзд
за кордон:

«
»

Портнов приїхав – Бабченко поїхав (Андрій Портнов – поплічник Януковича,
який після перемоги Зеленського повернувся в Україну.
За його заявами порушено
13 справ, де фігурує п’ятий
Президент України Петро
Порошенко, також
Портнов
відкрито
залякує
журналістів. –
Ред.).

Вашому спільному подружньому життю
вже п’ятдесят,
Значна й поважна дата,
А ви все молоді для нас,
Невтомні, лагідні, завзяті.
Ваш спільний шлях не встелено квітками,
Не раз доводилося тернами іти,
Та ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне вам,
Хай вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте ви здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про ваше весілля золоте.
Бажаєм вам у парі ще 50 прожити,
Здоров’я доброго на сотню літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ.
З повагою та любов’ю
дочки Галина, Тетяна,
зяті Микола, Степан,
внуки Вадим, Богдан,
Віталій, Марія, Ірина, Алла
з чоловіком Андрієм,
правнучок Ярославчик,
свати.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

8 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.23, захід — 16.43, тривалість
дня — 9.20).
Місяць у Рибах, Овні. 12–13 дні Місяця.
Іменинники: Дмитро, Йосип, Панас, Антон.
9 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.24, захід — 16.41, тривалість
дня — 9.17).
Місяць у Овні. 13–14 дні Місяця.
Іменинники: Нестор, Андрій, Марко, Емілія.
Фото vikka.ua.

Волинянка похвалилася трофеєм свого
коханого

Фото Олександри РОМАНІК.

Олег Романік із Маневичів, напевно,
один з найщасливіших чоловіків
нашого краю, адже за його рибальську
репутацію вболіває дружина Олександра

11 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.28, захід — 16.38, тривалість
дня — 9.10).
Місяць у Овні, Тельці. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Анастасія, Кирило, Тимофій.

Леонід ОЛІЙНИК

Жінка побачила у нашій газеті світлину рекордного улову одного з читачів й обурилася,
адже у її чоловіка він був більшим. От і надіслала нам фотографію щуки, яку нещодавно
виманив зі Стиру Олег разом із товаришем
Володькою. Заважила хижачка 5,7 кг.
«Рибалить він уже кілька років, та такої рибини ще ніколи не щастило дістати», – каже
пані Романік. Вона розповіла, що на кухні зі
щукою поралися всією сім’єю, навіть бабуся
консультувала. Частину її приготували, решта
у морозилці чекає свого часу. І хоча клопоту
в хаті було чимало, Олександра схвалює хобі
свого чоловіка і навіть купує йому снасті.

У Голобах зробили
подарунок любителям
спорту
Футбольний майданчик із штучним
покриттям відкрили у селищі на території
місцевої опорної школи
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Щука заважила майже 6 кг.

Ідучи за руки із дощем…
та поезією

Головне,
що у каструльці

У залі Волинської державної обласної універсальної
наукової бібліотеки імені Олени Пчілки зібралась
понад сотня талановитих старшокласників та їхніх
наставників для відзначення та урочистого
нагородження переможців і лауреатів обласного
заочного конкурсу юних літераторів Волині

Як зберегти почуття на все життя
Ганна КИР’ЯНОВА

Ольга КУЛІБАБА,
методист Волинської обласної Малої академії наук

Учасники з хвилюванням чекали настанов від майстрів
слова: заслуженого вчителя України Олесі Ковальчук, поетес Олени Пашук та Юлії Фінковської. Школярі мали нагоду
представити перші творчі надбання широкому загалу. Вони
трепетно читали свої вірші, імпровізували, ділились спогадами та переживаннями, вели мистецький діалог із присутніми.
Довгоочікуваною подією стала презентація збірки «За руки
із дощем», до якої увійшли кращі твори юних поетів, прозаїків,
казкарів, журналістів. Видання глибоко зворушує щирістю,
правдивістю почуттів та емоцій, оригінальними образами.

І в сиріт буває свято
Фото Світлани ГРУЙ.

Житло для двох дівчат із Нововолинська придбали
за кошти обласного та міського бюджетів

Щасливі власниці квартир Валентина Власюк та Наталія Ляснюк.
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Ключі від квартир
18-річним Валентині
Власюк та Наталії Ляснюк
вручив перший заступник
нововолинського міського голови, секретар ради
Андрій Сторонський у

присутності їхніх опікунів.
Він зазначив, що житло для
такої категорії громадян
купують регулярно. Впродовж 2012—2019 років
придбали вісім квартир для
дітей-сиріт. Також із міського бюджету виділяються
кошти на ремонт.

10 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.26, захід — 16.40, тривалість
дня — 9.14).
Місяць у Овні. 14–15 дні Місяця.
Іменинники: Максим, Неоніла, Арсен, Георгій, Єгор, Юрій, Дмитро, Іван.

Колись я лежала на збереженні у
палаті на дванадцять жінок. Ми всі чекали народження дитини. До моєї сусідки постійно їздив чоловік. Її звали
Свєта – негарна і з великим животом.
У всіх він також чималий, і ми всі виглядали не надто красиво. Палата була на
першому поверсі. Чоловіки приходили
до дружин і розмовляли через вікно.
Мобільних телефонів тоді ще не було,
і вони переживали й тривожилися: чи
прийде сьогодні їхній благовірний? Не
всіх провідували. Це зрозуміло – працювали, їхати далеко, аж на околицю...
І деякі з них навіть плакали вночі. А
коли чоловік все-таки приходив, вони
висловлювали свою любов і турботу:
«Ти поїв? Ти знайшов чисту сорочку?»
До Світлани ходив рудий маленький
хлопчина у кепці. Трошки кривоногий і
теж не дуже гарний, та щодня приносив маленьку каструльку, загорнуту у
стареньку ковдрочку. А в ній – варена
картопля, ще тепла. Або суп із макаронами. Теж теплий. Рудий приїжджав
пізно – після роботи на заводі. Мовчки
передавав каструльку дружині, а вона
їла і мене пригощала, бо мій чоловік
тоді служив в армії. Потім цей мовчазний мужичок їхав із каструлькою і ковдрою додому. Години дві треба було
добиратися. І вони майже не говорили...
Років через п’ятнадцять я зустріла Світлану на вулиці. Вона вже мала
трьох дітей і знову була вагітна. Ця
жінка стала такою красивою! І машина у них гарна. Діти – теж, вона так
сказала. І життя хороше! А за кермом
сидів рудий чоловік. Він залишився
негарним, як та алюмінієва пом’ята
каструлька. Але у мужчині головне –
не краса. Головне те, що всередині.
Як і в каструльці, в якій картопля залишалася теплою... І це тепло з роками не зникає, навіть якщо їхати дві
години. Навіть, якщо все життя їхати
разом.

Цей день став святковим не тільки для учнів,
які люблять спорт, а й для всіх жителів Голоб, що
на Ковельщині. Юні футболісти відразу й випробували новеньке поле.
— Дуже зворушливо було, коли на майданчик вийшла команда молодшої групи — 6–7-річні хлопчаки, одягнені у гарну форму. Бабусі розчулено вболівали. І ця радість присутніх — найкращий аргумент у дискусії з деякими членами
громади, які дорікають, що ми забагато уваги
приділяємо спорту, є, мовляв, важливіші справи. Але з бюджету Голобської ОТГ на майданчик
витрачено небагато, основна сума надійшла
від Міністерства освіти з державного бюджету. Будували ми цей об’єкт, як і чимало інших,
на основі співфінансування, — каже селищний
голова Сергій Гарбарук.
Взяла громада під своє крило і Центр розвитку та творчості дітей. Любителі туризму мають обладнаний зал для тренувань, який створили власноруч. А виставка робіт юних умільців
стю.
дивує різноманіттям та оригінальністю.

n Прогноз погоди

І дощ, і ранок, і осіння мряка,
І трішки сумно, що нема
тепла
Так пише про непривітну пору року
тернопільська поетка Вікторія Чорній
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани
Гочаренко, 8 листопада — хмарно, з проясненнями, вночі — дощ, удень — без опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 2–7 градусів тепла,
вдень –7–12 вище нуля. 9-го — хмарно, з проясненнями. Вітер південно-східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 3–8 градусів тепла, вдень — 12–17 із позначкою плюс.
10 листопада — хмарно, місцями невеликий
дощ. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 3–8 градусів
тепла, вдень – 9–14 вище нуля. 11-го — хмарно,
без істотних опадів. Вітер східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 4–9 градусів тепла, вдень — 7–12 із позначкою плюс.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 8 листопада було 2014 року — плюс 22, найхолодніше — 1956-го — мінус 9 градусів.
У Рівному 8–11 листопада —
хмарно, з проясненнями, місцями
невеликий дощ. Температура повітря — плюс 7–13 градусів.

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

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Світ природи

Фото Петра КРАВЧУКА.

ТАКОГО ТЕПЛА У ЖОВТНІ
НЕ БУЛО… 62 РОКИ!
І вже листопад б’є свої рекорди
Нинішню осінь, котра ще в перший свій місяць
подивувала українців студеною зимовою погодою,
старожили-волиняни все одно називають золотою.
Початок її був теплим закінченням красного літечка.
А ось з другої половини вересня та на початку
жовтня в Україні несподівано похолодало
аж до нічних заморозків, у Карпатах випав сніг
Петро КРАВЧУК,
автор «Книги рекордів
природи»

Луцьку 21 вересня
температура повітря вночі знизилася
до рекордно мінімальної для цього дня за всі
роки метеорологічних спостережень: +0,8 градуса (попередній рекорд, який був
зафіксований в обласному
центрі у 1993 році, становив
+1,5 градуса). Перший місяць
осені у випусках українських
новин тоді називали не інакше, як «зимовим». І таким
він був не лише в Україні, але
й у багатьох країнах Європи.

У

Початок жовтня після
неочікуваної хвилі холоду
та сльоти також видався теплим: 2 числа повітря у Луцьку прогрілося до рекордних
24,8 градуса, що на 0,5 градуса перевищує показник
2016 року. Та тепло тривало недовго. Уже 6–7 жовтня
короткочасний сніг уперше
падав також у Києві та вкрив
половину території міста Рівне. Уночі сніжило і на Волині,
зокрема в Любешові.
На покращення погоди
волиняни уже й не чекали.
Та з 13 жовтня несподівано
розпочався своєрідний «парад» аномально високих температур повітря. Рекордні по-

казники термометра в Луцьку
до 24 числа реєструвалися
майже щодня — вісім протягом 12 днів! Найтепліше —
25 градусів — було 21 жовтня. Попередній рекорд цього
дня відразу було перекрито
аж на 5 градусів (таке в природі трапляється також нечасто)! Він був зареєстрований
у далекому 1966-му, тобто
53 роки тому! Та найдовше
протрималися температурні
рекорди для 19 і 20 жовтня, які
були зафіксовані в обласному
центрі ще у 1957-му, тобто
аж 62 роки тому!
Така аномально тепла
погода наприкінці другого
осіннього місяця — рідкісне
явище. Дев’ять температурних рекордів протягом календарного місяця у Луцьку
ще не реєструвалися жодного
року за весь час метеоспостережень — а це понад 100 літ!
Отже, це також своєрідний
природний рекорд!
Цікаво, а через скільки ро-

Дерева стоять у «золоті», а примули цвітуть, як навесні.

температурних рекордів
« Дев’ять
протягом календарного місяця у Луцьку
ще не реєструвалися жодного року за весь час
метеоспостережень — а це понад 100 літ!

»

ків будуть перекриті ці рекорди?
Аномальне тепло та різкий
перепад температур спровокували в Україні осіннє цвітіння
деяких дерев, кущів та квітів.
Засоби масової інформації повідомляють чимало випадків
цвітіння каштанів, яблунь, бузку,

магнолій. А у мене в Любешові
днями знову заквітували первоцвіти — примули (на фото).
На жаль, попри дуже теплу, але
суху погоду, не росли гриби.
Вони почали радувати любителів тихого полювання уже після
того, як пройшов дощ.
смт. Любешів.
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n Знай наших!

Нарешті не стало
душогуба,
який закатував
107 людей 4 »
с.

n Цитатник
Володимир ГРОЙСМАН,
прем’єр-міністр, про те, наскільки
можуть зрости ціни на комунальні
послуги:

Фото ukr.media.

І ХТО КАЗАВ,
ЩО УСИК
БЕЗУДАРНИЙ?
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі
зі
шливо
українець Олександр Усик здобув приголомшливо
ью
видовищну перемогу над британцем Тоні Белью
(на фото) і захистив свої чемпіонські пояси
за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO

Наш козак не просто захистив
чемпіонські пояси — він змусив
боксерський світ захоплюватися.

Усик, звісно, не був би Усиком,
якби знову не утнув щось «політ-неСергій ХОМІНСЬКИЙ
За оприлюдненими згодом даними однозначне». Цього разу (хоча вже
із суддівських записок, після семи й не вперше) це було зображення
рештою, численні експерти раундів очковий перед вів якраз Олександра Невського — персо(а експертами з боксу ще з ча- британець (двоє суддів віддавали нажа з типово «російського» прасів «злету» на профі-рингу перевагу йому, а третій схилявся вослав’я — на футболці, в якій Усик
братів Кличків є чи не абсолютна до проміжної нічиєї). Проте у вось- вийшов на ринг. Проте може вже й
більшість українців) пророкували мій трихвилинці наш Сашко учве- не треба аж так «прискіпуватися»
перемогу нашому козарлюзі. Єди- рив щось неймовірне! Він відпра- до Сашка?
Тим часом Тоні Белью, трохи
не, чого радили остерігатися укра- вив Тоні Белью на підлогу — та ще й
їнцю, — це нокаутуючого удару су- так, що рефері відразу зупинив оговтавшись від нокауту, взявся…
поєдинок! Перемога українця бли- всіляко вихваляти Олександра Усиперника.
У тому ж, що Усик «перебоксує» скучим нокаутом, а всі, хто називав ка, багато разів цілував українця
Белью, не сумнівався, здавало- його «безударним» боксером, без- в голову й бажав усіляких успіхів
у майбутньому. n
ся, ніхто. А вийшло якраз навпаки! застережно присоромлені!

З

«

Пряма мова
Тоні БЕЛЬЮ,
суперник Олександра Усика:

Я вичавив із себе максимум,
проте переді мною був винятковий суперник. Олександр Усик —
найкращий, з ким мені доводилося виходити
на ринг. Його майстерність і боксерський
інтелект навіть годі з кимось порівнювати.

»

Девід ХЕЙ, відомий
британський боксер:

Усик — номер один у світі.
Він кращий, і щодо цього немає
жодних сумнівів.

Ще про спорт — на с. 9

і на сайті volyn.com.ua
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у наших руках

опиниться не

один такий артефакт...

СЛІДАМИ КОРОЛЯ
ДАНИЛА

сного Угровська
городища літопи
Під час обстеження житності XII–ХІІІ століть с. 18
знайдено старо
РЕКЛАМА

»
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Коли я чую, що тарифи на тепло і воду
можуть зрости на 70%, у мене питання:
з якого дива це має відбутися?
Люди повинні зрозуміти, що
питання ціни газу – важливе
для формування тарифів.
Але якщо газ подорожчав
на 23%, то тарифи на тепло
мають підвищуватися
не більш ніж на 16%.

»

Вітаємо!

Мати квіти посадила
Під віконцем біля хати,
Hаче діти, тії квіти
Стала доглядати.
Діточок, як квіточок,
Цілий вік ростила,
Hедоїла, недоспала…
Звідки в мами сила?
Із любові, із серденька,
Із теплого літа…
Hаша матінка в родині
Hаче сонце світить!
Уся велика родина вітає з ювілеєм берегиню
сімейного вогнища
Ганну Михайлівну
БОРОХ.
Ви прожили ці роки з гідністю. Ми, діти, вже стали
дорослими, але ви для нас ні на крапельку не змінилися.
Як і раніше, усміхаєтеся тією світлою усмішкою, яку
ми пам’ятаємо з дитячих років. Ваше найбільше
багатство — щасливі, успішні діти та внуки. Дякуємо вам,
люба матусю і бабусю, за всю турботу, любов, мудрість.
Залишається тільки побажати міцного здоров’я і щоб
на наступний ювілей знову у вас зібралася вся
р
рідня. А внуки нехай уже вам подарують
правнуків, яким ви передасте
свою любов і добро. Згодом —
праправнукам.
Всього, що найкращого
в світі буває,
Для вас, наша люба,
ми щиро бажаєм.
Невтомні руки ми ваші цілуєм
І щирі вітання усі вам даруєм.

Передплатний індекс
«ВОЛИНІ-НОВОЇ» ДЛЯ ІНШИХ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ – 61136

»

те, вигадуйте,
Пліткуйте, домислюй
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Юрій Вороний
провів пересадку
нирки ще 85 років
ттому
ому

Кому Олег Винник
присвятив пісню
«Ніно», якщо його єю?
дружину звуть Таїсі

Г А З Е Т Аі

l ГЕРОЇ НАШОГО

Фото clutch.ua.
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сільського
Дня працівника
ступенів
З нагоди
ЗОШ І — ІІІ
ТзОВ
тва колектив
працівників
господарс
госп
щиро вітає
села Шклиньта їхнього мудрого керівника,
»
«Городище
«Гор
літери
Людину
Люди з великої
Олександровича А.
Анатолія
А
НИКОНЮК
свято,
На порозі ваше
і увесь наш колектив
багато
Зичить радості
жнив!
і завжди врожайних
вам доля,
Хай всміхаєтьсяхай несе!
тільки радість Анатолій,
Наш шановний все!
за
щиро дякуєм
щось у школі
Як зламалось тече…
чи зірвало, чи
ніколи
Не відмовили
не болять!
і підставили плече!
руки хай ніколи
Золоті, завзяті
ся внуки
Хай не втомлюютьрадість й щастя дарувать!

Також на наступний рік

n Резонанс
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Коли найважче,
помоліться
до Юди Тадея

«Ярмоленко,
тобі впадло
відповісти
ю?»
р д ю мовою
рідно

адже
Ні для кого
для сумних жартів,
критичної
ся, а досягнув
стали приводом
розбиті та
просто погіршив
їхній стан не нинішньому уряду дісталися
» автівки
межі. У спадок зруйновані шляхи, які «вбивали
місцями вщент
с.
українців

n Зустріч із минули

За кілька хвилин

«ЦІКАВА ГАЗЕТА
А
НА ВИХІДНІ»

Фото glavcom.ua.
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Протягом п’яти їни будуть
обласні центри Укра
гами
отними доро
давно
з’єднаніне добр
автотраси вже
останнім часом
секрет, що наші
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Горохів
, о 17:00 в місті
ради.
у середу, 21 листопадазалі Горохівської районної
а
в сесійному
квієм, присвячен
ської області
о 16:00, — година-реого Хреста-пам’ятПеред цим,
символічн
Свободи, біля
Дню Гідності і волю України.
ника борцям за

Фото Сергія НАУМУКА.
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який завжди
Мачо-«холостяк»,ється один,
на публіці з’явля вся майже
насправді вияви ином
ідеальним сім’ян

Інна ПІЛЮК

інтерв’ю,
зголошує ться на то одразу
Олег Винник не часто
ться порозмовляти,
а якщо і погоджуєна запитання про особисте
попереджає, що Цим самим він неабияк
не відповідатиме. журналістів до розкриття
І хоч як би
підігрівав інтерес
приватного життя. али ці
таємниць свогокоманда
не приховув
співак та його нещодавно стали відомими —
секрети, вони и прихильників, а найбільше
здивувал
і дуже
прихильниць артиста

На м 1 р ік

Найбільша наша
проблема…
ЖАБА!
с. 3

l НАРЕШТІ!
Фото unian.ua.

»

Відлетів у пекло
«пологівський
маніяк», який
убивав 25 років
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на вих ідні
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l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

ТЬ
колРАЗОМ ВИСТУПАЮ
на фермі місцевогоселян,
НА СЦЕНІ ТА…
госпу. За словами разом
ЗБИРАЮТЬ БУЛЬБУ
Таїсія й Олег часто
Виявляється, екранний навідуються на батьківсебе
має дружиПоводять вони
мачо насправді
виховують щину. просто: і картоплю
ну і вони разом
нта. дуже
и мамі
городі допомагал мадорослого сина-студе
жніше — на
.
І що найдивови Винника вибирати, і в місцевий
ць із Алчевська
– вважає доброволе
любов Олега якомусь
її захищати»,
у
повинен
не
то
в Україні,
віднайшли
заміському
«Коли я народився
закритому
а там,
Мама співака
зірковому будинку, я, —
працювала на
де ніхто й не сподівавс
сцені. Копоруч із ним на називає
фермі місцевого
хана Винника (він
дружиною)
колгоспу.
її саме так, а не
з ним,
завжди виступає неї ніхто
я,
просто раніше наЦе білява газин ходять скуплятис
вітаються.
не звертав уваги.
істка, і з усіма
і заА деякі односельцному:
красуня, бек-вокал ім’ям
відома під сценічним
певняли у протилеж
Україні,
сценою
в
поза
земляк — нечася народився
Таюне. Проте
Олега відомий у селі та й рідна війну? Коли
якби народився
Родом
її знають як дружину
тий гість
.
то повинен її захищати,
хоча й не місцевий.
Сватко.
непогано,
майже не допомагає
ся
Таїсію
ним
училище,
розорієнтуєть
У столиці чоловік, що на Луганщині. Закінчив гірниче
Велику таємницю
суперечливі відгуки,
добував кварц. Звідти
співака Такі
він з Алчевська на шахті, потім на Забайкаллівійни 7 літ. Трудився
крили земляки на Чер- вочевидь, є наслідком
«як
,
до
співака
що
15 років працював Луганської, де проживав заводі, а потім —
що продюсер
Жив загалом
із села Вербівка,
в
розповіда- того,
переїхав до Станиці му тепловозобудівному
Донбасі».
кащині. Вони Олега тут нібито суворо заборони
і всі на Донбасі». я
і
загалом, «як і всі на
розповідати про
спочатку на Лугансько
ли, що і Таїсію,
вному депо. Жив боці
адже селянам
співвіДопоки не довелос
у залізничному локомоти
бачать доволі часто, мама свого знаменитого
визначитися, на чиєму
вийшло —
тися, на чиєму в селі проживали Мама
Допоки не довелося
тчизника. От і
визначи
правду,
та сестра співака. цьо- хтось почав казати
у березні 2014 року.
в,
боці.
Тарасюк. — Це було по телевізору, у якопомерла у травні був а на півдорозі передума ія
О,
звісно,
Тоді побачив сюжет воює 5 тисяч…» —
існує інформац
Катерина ОЛЕКСЕНК
го року. Олег,
жінка тому й
би цю дерму говорили: «Нас
Я не знав, куди
theukrainians.org
на похороні. Кажуть, тож протилежного змісту.
природно, захищав цілком норце
і дали номер телефону. у за Україну, — в Росії,
дуже гарно співала,
Мені здається, що
ЛИ
передався
йти, але те, що воюватим
Сказали жаву.
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і талант синові
От і подзвонив.
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формували мально.
ЙОГО ДІМ, ДІЗНАВШ
від неї. А працювал
Кіровоград, там
УКРАЇНУ
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ЩО ВІН ВОЮЄ ЗА поступово пере- приїхати в
територіальної пішов
34-й батальйон
Чому
— Коли Станиця
сепаратистів, почалась ни. Так потрапив в армію.
руки
в
йшла
розповідає Олександр
і моя війна, —

Олександ
«Київ-Баски»
Двічі на тиждень
тбол за команду
аби пограти в баске
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Перше убивство Ткач
скоїв 1980 року в Криму —
СМЕРТЬ, ЯКІЙ РАДІЮТЬ
задушив і зґвалтував молоду
5 листопада у віці 66 літ жінку. Стверджував, що після
від серцевої недостатності цього зателефонував до міпомер так званий «поло- ліції і зізнався в усьому, але
гівський» (або «павлоград- йому не повірили.
ський») маніяк Сергій Ткач,
Із Криму душогуб пеякий відбував довічне ув’яз- реїхав у Павлоград Днінення у Житомирській коло- пропетровської
області.
нії № 8.
Тут він скоїв найбільше
Доведено, що нелюд злочинів. Більшість жертв
позбавив життя щонаймен- маніяка — діти. Так, 31 жовтше 37 осіб, але сам він пе- ня 1984 року він задушив
реконував, що на його ра- і зґвалтував 10-літню Олю
Василь РОГУЦЬКИЙ

«В якийсь період жінка приходить до розуміння, що поряд повинен бути чоловік, який стане з нею одним цілим».

Джамала — про свій другий шлюб:
«Я ДУЖЕ ВДЯЧНА БОГУ ЗА ЦЮ ЛЮБОВ!»
В серці скрипалі, то відлуння мрій,
Відчайдушний крок в майбутнє!
Лагідний твій сміх знов приніс весну,
Паростком пробивсь у моїй душі.
Каменем була, а зараз, як папір,
Крихітний літак цілує небокрай,
Де з’явились ми.
Цю пісню слухав публічно СеїтБекір Сулейманов, наречений
Сусани Джамаладінової, знаної
як Джамала. Як воно ведеться
чоловікові, якому присвячено таку
пісню?! Та не просто пісню, а піснюклятву! Чи багато закоханих дають
її одне одному тепер, у ХХІ столітті?
А як ведеться жінці, до кожного
руху якої прикуті сотні тисяч пар
очей?
Оксана КОВАЛЕНКО

«ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ТОМУ
І НАЗИВАЄТЬСЯ ОСОБИСТИМ»

Вона принесла всесвітню славу
Україні, посівши перше місце на Євробаченні-2016: світ почув пісню-долю
«1944» про злигодні кримських та-

Увага

, річна
передплата комплекту
«Газета Волинь»
плюс «Цікава газета
на вихідні» – значно
дешевша і становить
576 грн 90 коп.
Його індекс
для Волині – 60305

За цей час замість Сергія Ткача
(на фото) засудили 9 невинних
людей, один із заарештованих
повісився

Фото tsn.ua.
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у в АТО,
Шахтар втратив ног
ання і себе у спорті
але знайшов кох р Тарасюк відкладає милиці,

12 місяців – 600 грн 00 коп..
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«ГАЗЕТА ВОЛИНЬ»

1

6,7

«Ми, кримські татари, багато чого здобули за часів незалежності України.
Мати можливість залишатися собою — це щастя!»

тар. Джамалу стали називати нашою,
а ще приглядалися, як вона одягається, що п’є і їсть, з ким зустрічається… Їй
було приємно, та вона не вважала, що
Євробачення має стати збільшувальною лінзою для її душі. Можна уявити
її думки після прочитання у пресі заголовків на кшталт «Співачка Джамала
продемонструвала романтичний образ
у компанії бойфренда». Тому іронічно

фантазувала на питання, про якого чоловіка мріє («…має бути симпатичним,
із виразними очима, густими кучерями,
сильним, цілеспрямованим, уважним,
не повинен боятися життєвих труднощів…») і одночасно захищалася: «Особисте життя тому і називається словом
«особисте».

Закінчення на с. 6
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Усього в Павлограді від його рук
загинули близько 50 осіб. Потім маніяк
переїхав у Пологи Запорізької області
і продовжив свої чорні справи там.
Останній його жертві було дев’ять років.

хунку — 107 жертв. Докази
щодо останнього убивства
досі збирає прокуратура.
Галина Попугаєва, мати
13-літньої жертви, яку позбавив життя Ткач, зізналася
журналістам ТСН: на його
смерть чекала 28 років. Про
те, що душа убивці відлетіла в пекло, жінка дізналась
у свій день народження.
Смерть маніяка вона назвала
доказом того, що справедливість на світі є. Після першого
душогубства прийшов із повинною, але йому… не повірили.
Сергій Ткач родом із Росії. Якийсь час він працював
у міліції на посаді криміналіста, звідки його звільнили
за фальсифікації. Навички,
набуті ним на цій роботі, згодом допомагали йому приховувати злочини.

6

Дмитренко в руїнах колишнього маслозаводу, взявши
на пам’ять її нотний зошит,
який потім у нього знайшли. Іноді жертвами ставали
і молоді дівчата — не старше 20 років. Зазвичай Ткач
спочатку душив, а вже потім
ґвалтував.
Усього в Павлограді від
його рук загинули близько
50 осіб. Потім маніяк перебрався у Пологи Запорізької області і продовжив свої
чорні справи там. Останній
його жертві було дев’ять
років. Він вбив її на березі
місцевої річки. Коли дівчинку стали шукати, тутешній
житель розповів міліції, що
бачив, як Ткач купався з нею
та її друзями.
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
для Волині – 60304,
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для інших регіонів України – 60307
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 22 грн 90 коп.
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*Ціни наведені без врахування послуг
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Передплатили – і виграли! *
Новими власниками призів від «Газети Волинь»
серед читачів, які передплатили «Газету Волинь»
на увесь 2019 рік, стали:

Покривало — Охота С. Л. (с. Мишів, Іваничівський район).
Годинник — Давидюк Вадим Михайлович (с. Маковичі, Турійський район).
Рушник — Клок Світлана Олексіївна (м. Луцьк).
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ! Передплатний індекс
екс – 30000.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

7 листопада 2019 Четвер

Погляд

n Політика

«ЗА БАЖАННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗУСТРІТИСЬ
ІЗ ПУТІНИМ УКРАЇНА ЗАПЛАТИТЬ ЖИТТЯМИ
СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ»

Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст
України

ПЛОДАМИ ЦЯ ЯБЛУНЯ
УЖЕ НЕ ТІШИТЬ,

«Нормандський формат» у виконанні Кремля — це пастка для
України. Але Президент Зеленський цього не усвідомлює і тим
самим наражає на небезпеку як українських військових, так і мирних
жителів, які після відступу ЗСУ опиняться у так званій «сірій зоні»

наю, про що йдеться: під вікном хати вона
росте. Уже з першого погляду ясно, що літ їй
багато: кора давно порепалась, деякі гілки
обрізані, бо, може, вітром були поламані, і тепер — немовби руки простягнуті до небес. Але
на пропозицію сусіда відповідаю:
— Ні… Ця яблуня має померти своєю смертю.
На запитальний і дещо здивований погляд
пояснюю:
— Її посадив ще дід мого чоловіка. А то було
у 1930-х роках. Це вже історія родини Зубчуків,
яку мені довелося «дописувати».
Від свого чоловіка не раз чула розповідь
про те, що за Польщі вся земля довкруг хати,
десятин 9 чи 10, належала його батькові.
І тільки за совєтів з’явилися поблизу сусіди.
Микита Зубчук — батько мого Миколи і дві
його сестри були сиротами. Дівчата вийшли
заміж у сусідні села, а він у сякій-такій хатині жив тут сам. І хтозна, як би розпорядився
хлопець тими десятинами (може б продав),
якби не одружився у 20 років. Взяв за дружину Степаниду (в дівоцтві, здається, Новосад),
яка із сім’єю жила на хуторі, що був далеченько від села Любче, — обабіч дороги, що вела
на Тихотин того ж Рожищенського району. Дівчина була ще молодша — мала лише вісімнадцять. Але беручка до роботи. А головне —
із господарською жилкою, бо в такій родині
виросла. На її хуторі земля була піщана, а тут
«хоч на хліб намазуй», як сама вона не раз
казала. І ось вони удвох із Микитою взялися
ту землю обробляти. Ще й докупляли, як розповідали, «збиваючи злотий до злотого». Бо ж
діти пішли, треба було думати, як з того поля
прибуток мати, щоб і побудуватися.
І побудувалися. Як на той довоєнний час,
то будинок — просторий, за гарним проєктом,
з виходом на два боки. А раз є дім, то має бути
і сад. І одного разу батько Степаниди Йосип
приніс із хутора щепу й посадив під вікном
новобудови. А що було це за Польщі, то, без
сумніву, цьому дереву понад 80 років. Потім
прийшли совєти, землю забрали в колгосп,
залишивши 40 соток разом із тією, що під будівлями. Маленька яблуня під вікном із часом
стала розкішною. І коли росли наші з Миколою
син та донька, то вона ще добре родила. Серпневої пори дарувала червонясті смачні плоди,
якими ми всі смакували.
Та з того часу ще скільки-то десятків літ
минуло?! Яблуня постаріла. Як не стало чоловіка, то нема кому навесні гілки розрідити.
Тож вона хоч і цвіте у травні (тоді і тішить своєю
красою), і подекуди навіть плоди зав’язуються, але вони дуже дрібненькі, нікого не приваблюють. І в принципі можна було б, як каже
сусід, «прибрати» її, щоб на тому місці посадити взамін щось нове. Та зрізати це дерево
пам’ять не дозволяє. Тож стоятиме яблуня під
вікном, аж поки вітер не звалить чи сама від
старості не впаде.
Так я собі постановила, якщо вже мені
випало вирішувати її долю. Вона для мене —
як щось живе, свідок радісних і дуже печальних
(свекри поховали трьох маленьких синочків)
подій, котрими була виповнена хата, в яку я й
досі приїжджаю час від часу. Із фотознімка
на стіні дивляться на мене мої свекри — Степанида Йосипівна і Микита Федорович. І здається, вони вдячні за те, що не покинула я назовсім їхній дім: він уже дуже старий — осьось почне сипатися, але ж не поріс бур’яном,
як кажуть, вище комина.
І за яблуню з того життя, коли вони були
ще молодими... n

Фото – dt.ua.

АЛЕ Й ЗРІЗАТИ
ЇЇ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПАМ’ЯТЬ
Якоїсь осені мій любченський сусід
Володимир Омельчук, якого я попросила
прибрати горіх, бо затіняв грядку, сказав:
— Василівна, он та яблуня вже теж зайва…

www.volyn.com.ua

залишаючи українців сам на сам
з бандформуваннями. На територіях, які фактично стають «сірою зоною». І ця «сіра
зона» збільшується
завдяки діям пана
Зеленського», —
зазначила Ірина
Фріз (на фото).
КОМЕНТАР НА ТЕМУ

З

Представники ОБСЄ переписують номери зброї українських військових,
які відходять із займаних позицій у Золотому.
Дарія КЛИЧ

ро це в ефірі телеканалу «Прямий» заявила народний депутат із фракції «Європейська солідарність»
Ірина Фріз. «Єдиний, хто цього
ще не розуміє, — це пан Зеленський. Який чомусь прагне понад
усе цієї зустрічі в Нормандському

П

форматі, не оголошуючи українцям ані порядку денного, ані своїх
подальших кроків. Сьогодні завдяки бажанню пана Зеленського
зустрітися з Путіним ми насправді
втрачаємо. Втрачаємо найдорожче — життя наших захисників.
Втрачаємо території, з яких
виводять в односторонньому
порядку Збройні сили країни,

Віталій
ПОРТНИКОВ,
журналіст:
«Прес-секретар Путіна Дмитро
Пєсков заявив, що
не знає, чи пройде «нормандський саміт» до кінця року.
Разом із тим Росія продовжує
наполягати на розведенні
військ у Петрівському.
Цікаво, коли Володимир
Зеленський і всі мерзенні пристосуванці, і «корисні
ідіоти», які виправдовували
виконання російських умов
необхідністю зустрічі з Путіним,
зрозуміють, що їх обдурили
заради підготовки позицій для
майбутнього нападу Росії, що
вони зроблять? Визнають, що
обманювали українців або сховаються за черговою жахливою
брехнею?». n

n Резонанс

Як справи Майдану опинилися
у поплічника Януковича?!
Колишній керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури
Сергій Горбатюк зробив шокуюче припущення
Петро МАКАРУК

ін каже, що його експідлеглий Микола Ніколаєв разом
із колишнім главою Адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим могли викрасти
матеріали розслідування про
вбивства співробітників міліції
на Майдані. Зі слів Горбатюка випливає, що вони так учинили, аби
підставити його. «Думаю, це зроблено не просто так, а саме для
залякування мене у зв’язку з моїми останніми заявами про перешкоджання та блокування розслідування стосовно екс- і діючих високопосадовців», — сказав
Горбатюк «Українській правді».
Зазначимо, що раніше Портнов написав чергову заяву
у Державне бюро розслідувань,
в якій стверджував, що Горбатюк викрав два томи кримінальної справи, а… «ми їх знайшли».
Де і як саме, не сказав. «Чекаємо
докладного слідства, хто напоумив головного слідчого Майдану
втратити докази масових убивств
співробітників міліції», — заявив
Портнов.
Тим часом Сергій Горбатюк
звинувачує Андрія Портнова у завідомо неправдивому повідомленні. «ДБР… мало б з’ясувати,
звідки у Портнова ці справи (кримінальні провадження на дорозі
не валяються), і перевірити вер-

Фото comments.ua.

Фото news.liga.net.
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Після перемоги Зеленського на виборах Сергія Горбатюка (ліворуч) звільнили
з прокуратури, а Андрій Портнов повернувся в Україну і отримав «режим
особливого сприяння» у деяких правоохоронних органах.

написав чергову
« Портнов
заяву у Державне
бюро розслідувань,
в якій стверджував, що
Горбатюк викрав два
томи кримінальної
справи, а… «ми їх
знайшли».

»

сію про організацію саме ним викрадення матеріалів провадження», — заявив колишній керівник
у справах Майдану.
Він нагадав, що з початку

2018 року неодноразово подавав стосовно свого підлеглого
Миколи Ніколаєва скарги «про
притягнення його до відповідальності за підозрою у зливі
інформації у цьому провадженні
та інших порушеннях». Прокурора до відповідальності не притягнули.
Екскерівник Управління
спецрозслідувань припускає, що
частина матеріалів могла залишатися у Ніколаєва. Водночас
Горбатюк стверджує, що на момент його звільнення справа
по вбивствах майданівців знаходилась у приміщенні прокуратури, а не в нього. n
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ОВИНИ КРАЮ

n У всіх на вустах

БУДЕМО ЇЗДИТИ, ЯК У ЄВРОПІ —
З ЕЛЕКТРОННИМИ КВИТКАМИ

РОЗПОЧАЛИ БУДУВАТИ
ШКОЛУ У СТОБИХІВЦІ
Фото Олександра ФІЛЮКА.

З 11 листопада обласний
центр переходить
на провідну світову
практику надання
транспортних послуг,
запроваджує безготівкову
систему розрахунку
в тролейбусах,
маршрутках. Тож як будемо
їздити, нам розповів
начальник управління
транспорту і зв’язку Луцької
міської ради Володимир
Степанов

Про спорудження навчального закладу
у цьому селі Камінь-Каширського району
мова йде роками. І ось, як кажуть, лід
скрес. Про це стало відомо під час зустрічі
тимчасового виконувача обов’язків голови
обласної державної адміністрації Олександра
Киричука з ініціативною групою мешканців
села, яка відбулася минулого понеділка
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а інформацією сайту облдержадміністрації, загальна кошторисна вартість об’єкта становить
117,7 мільйона гривень. Основним джерелом
фінансування визначено Державний фонд регіонального розвитку. На сьогодні з нього надійшло
на рахунки розпорядника 2 мільйони гривень. Окрім
того, 410 тисяч гривень виділено з районного бюджету як співфінансування. Тож будівельники вже
працюють. У цьому році передбачено виконання
земляних робіт та заливання фундаменту.
Варто зазначити, що тендер виграло харківське
підприємство ТОВ «Навітехсервіс». Однак, після
проведення перемовин за участю тимчасового
виконувача
обов’язків голови обласної державної
в
и
адміністрації
Олександра Киричука підрядна оргаа
д
нізація
уклала договір субпідряду з волинською бун
і
дівельною
фірмою «Житлобуд-2», яка має чималий
д
і
досвід
зведення навчальних закладів у регіоні. n
д
о
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Євгенія СОМОВА

цієї дати оплачуватимемо проїзд уже з допомогою електронного квитка-картки. Тобто, без звичних
паперових талонів. Запровадження безготівкової форми
розрахунку — не примха керівництва міста. Автоматизована
система оплати проїзду має
працювати в усіх містах України.
Вона дасть змогу зробити перевезення контрольованими і прозорими, а розрахунки — чіткими.
Адже оплата здійснюватиметься
через термінали, і готівка не осідатиме в кишенях перевізників.
Нова система позбавить можливості власників маршрутів шантажувати міську владу і вимагати
підвищення тарифів, допоможе
відстежувати рух транспорту, попереджати водіїв про відхилення
від графіка.
Безготівковий розрахунок зробить зручнішим і проїзд пасажирів. Їм уже не треба буде турбувати інших, просити передати гроші водієві.
До того ж оплата без готівки
дасть змогу їхати у маршрутці
не трьом пільговикам, а всім охочим з цієї категорії. Обмежень
на перевезення не буде. І зазначимо, що електронний квиток —
це крок до картки лучанина, яку
можна буде використати не лише
для оплати проїзду, а й в аптеці,
за інші послуги.
Підприємство «Сіті Кард
Систем», яке виготовляє і реалізовує електронні картки,
пропонує їх кілька видів: персоніфіковані для пільговиків, в тому
числі й учнів, студентів, і неперсоніфіковані стандартні для всіх
жителів Луцька, інших населених
пунктів області. За останню доведеться заплатити 35 гривень
і поповнювати через термінали
самообслуговування, які встановлюють у місті (їх має бути 40,
21 уже встановлено). Це можна
зробити і через онлайн-сервіси:
Приват-24, Ощад-24. Готуємо
до запуску й мобільний додаток,
з якого можна буде заплатити
за проїзд із смартфона, банківської картки.
Купити електронні картки без проблем можна у центрі їх продажу на вулиці Лесі
Українки, 16- а, у Луцькому департаменті соціальної політики
на просп. Волі, 4-а, ЦНАПі на вул.
Лесі Українки, 35, на проспекті
Соборності, 25 (у сервісному центрі «Луцькводоканалу».
З 11 листопада картки
для проїзду в громадському транспорті продаватимуться й у водія. Спершу вони
реалізовуватимуть їх пасажи-
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Придбати неперсоніфіковані електронні
квитки можна ось у таких терміналах.

оплатити проїзд, треба приставити
с
платіжну
« Щоб
картку до відповідної ділянки під дисплеєм, екран
засвітиться зеленим світлом.
»
рам. Такий квиток коштуватиме
50 гривень — 35 гривень за картку і 15 на рахунок для проїзду.
Це стосується стандартних карток. Їх роздаватимуть водіям тролейбусів, щоб не було проблем
із пасажирами.
Скільки коштів залишилося на вашому рахунку, можна
перевірити у терміналі самообслуговування, мобільному додатку і на дисплеї валідатора. Електронна картка діятиме в усіх видах
міського транспорту. Для пільговиків проїзд у тролейбусі безплатний, а якщо їдуть маршруткою,
то повинні поповнити картку.
Термін придатності її необмежений. У разі, коли людина загубить її, то доведеться за виготовлення нової платити 35 гривень.
Обмежень на кількість поїздок для пільговиків немає.
У перспективі планується зробити електронний квиток, розрахований на їх певну кількість,
можливість їхати тролейбусом
із пере садками без повторної
оплати.
Учні можуть отримати картки у навчальних закладах. Для
цього батькам слід звернутися
до дирекції із заявою, що вони
дають згоду на отримання персональних даних дітей, копію документа, що дає право на пільги
в електронному варіанті.
Студенти повинні прийти
у центр «Сіті Кард Систем», заплатити 35 гривень й отримати
е-картку. Для них вона персоніфікована. Її самі мають поповнювати і їздити за тарифом, передбаченим для них, маючи при собі
студентські та учнівські квитки.
А ті, хто навчається за межами
Луцька, не можуть їздити в тролейбусах за пільговими квитками.
Пільговики із сіл, що при-

єдналися до Луцька, теж отримають електронний квиток.
Його видаватимуть за списками, наданими територіальною
громадою. Ті ж, що працюють
у Луцьку, але проживають на території інших громад, повинні
звернутися до своєї адміністрації, яка має укласти угоду з «Сіті
Кард».
Гості міста з інших населених пунктів купуватимуть
е-квитки на 2–3 поїздки у терміналах самообслуговування, в центрах продажу. Вони
діятимуть 48 годин. У перспективі, можливо, цей термін продовжать. Вартість електронного
квитка на 2 поїздки — 15 гривень,
на 3 – 20.
Не буде проблем і для проїзду в транспорті людям з інвалідністю. Для них передбачена
персоніфікована картка на безкоштовний проїзд, а для тих, хто
їх супроводжує, — неперсоніфікована, яка без картки людини
з інвалідністю не буде дійсною.
У тролейбусах, автобусах, що курсують у режимі
таксі, біля дверей або в салоні будуть встановлені валідатори — спеціальні пристрої для
зчитування інформації. У більш
як 40 тролейбусах вони уже є.
Щоб оплатити проїзд, треба приставити платіжну картку до відповідної ділянки під дисплеєм, екран
засвітиться зеленим світлом.
До речі, в Тернополі, де діє
аналогічна система оплати
за проїзд у громадському транспорті, щоб не було проблем
із пільговиками, серед яких люди
похилого віку, особи з інвалідністю, у перші дні її запровадження дали можливість пасажирам
їздити і за електронним квитком,
і за посвідченнями. n

ПІСТОЛЕТ — ІГРАШКОВИЙ,
А ЗЛОЧИН — РЕАЛЬНИЙ
У Ковелі поліція викрила місцевого жителя
у вчиненні розбою
Василь БАЛИМ

осудовим розслідуванням встановлено, що у п’ятницю, 1 листопада, невідомий
чоловік зайшов у приміщення ліцею міста
залізничників та, погрожуючи предметом, схожим
на пістолет, вимагав гроші у 64-річної жінки. Після
цього зловмисник вийшов із кабінету і подався у невідомому напрямку.
Співробітники патрульної поліції спільно із оперативниками встановили, що в ліцеї «промишляв»
47-літній місцевий житель. Пістолет, котрим він
погрожував, виявився іграшковим. А ось відповідати доведеться за реальний злочин. Нападника
слідчі затримали. Йому повідомили про підозру
за ст. 187 (розбій) та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох
до семи років. n
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ХТО ПІДПАЛЮЄ РЕСТОРАНИ?
5 листопада о 2. 35 на спецлінію
101 надійшло повідомленням про
пожежу в приміщенні закладу
«LION», що розташований у центральному
парку культури і відпочинку імені Тараса
Шевченка міста Рівне
Валентин СТАВСЬКИЙ

а місце виклику було оперативно направлено 4 пожежно-рятувальні відділення вогнеборців та спеціалістів оперативно-координаційного центру обласного управління Державної
служби надзвичайних ситуацій. За їхніми даними,
площа, охоплена вогнем, становила 100 квадратних
метрів. Пожежа спалахнула з тильного боку ресторану, де розташовані підсобні приміщення.
За інформацією відділу комунікації поліції
Рівненської області, слідчі розпочали досудове розслідування за фактом умисного підпалу
(ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Адже
правоохоронці у приміщенні мангальної зони виявили залишки автомобільних шин з різким запахом
пально-мастильних матеріалів. Внаслідок пожежі
постраждав 49-річний охоронець. Він намагався загасити вогонь ще до приїзду рятувальників. Медики діагностували у нього термічні опіки рук і голови
І та ІІ ступенів.
До речі, не так давно в цьому ж парку дотла згорів
ресторан «Istanbul». Тоді правоохоронці встановили, що сталося це внаслідок навмисного підпалу. n
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Анатолій ЦЬОСЬ:
«Наш Університет має потенціал, щоб стати
закладом вищої освіти світового рівня»
ДОВІДКА: Анатолій Васильович Цьось
народився 2 січня 1966 року в селі Любохини Старовижівського району Волинської
області. Після закінчення Любохинівської
середньої школи в 1983–му вступив до
Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет фізичної культури. Протягом 1984–1986 років
служив в армії. По закінченні служби продовжив навчання в інституті.
З 1989 року працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента,
завідувача кафедри Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки (пізніше
— Волинського державного університету
імені Лесі Українки). У 1994–му в Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук. 19 лютого 2004 року
присвоєно вчене звання «професор».
Починаючи з 2005 року, працював на
посадах професора, завідувача кафедри,
проректора з наукової роботи, першого
проректора, проректора з адміністрування і розвитку Волинського (пізніше
— Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). У
2006–му на підставі прилюдного захисту
дисертації в Харківській державній академії фізичної культури присуджено на-

уковий ступінь доктора наук з фізичного
виховання і спорту.
Працював у спеціалізованих учених
радах для захисту дисертацій Волинського державного університету імені Лесі
Українки, Львівського державного університету фізичної культури, Харківської
державної академії фізичної культури,
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Працював
в експертній комісії з освіти Державної
акредитаційної комісії України. Член, а з
2018 року заступник голови експертної
ради з фізичного виховання і спорту Вищої атестаційної комісії України, пізніше
— Міністерства освіти і науки України. Також є членом секції з фізичної культури
і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. З 2019 року — голова громадської
організації «Товариство історії фізичного
виховання і спорту України». За час науково–педагогічної діяльності опублікував
160 наукових праць, отримав 5 патентів й
авторських свідоцтв. Науковий керівник
21дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 22 січня 2019 року
Указом Президента України присвоєно
почесне звання «Заслужений діяч науки
і техніки України». Одружений. Разом із
дружиною виховує трьох дітей.

Програма
кандидата на посаду ректора Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України
Цьося Анатолія Васильовича
переконаний, що наш Університет має потенціал,
аби стати закладом вищої
освіти світового рівня. Для цього
потрібно виконати два головні
завдання: 1) створити стимули
та умови для ефективної праці
викладачів і навчання студентів;
2) реалізувати всі надані МОН
можливості для здобуття і закріплення автономії Університету.
Стратегічна мета — здійснити перехід до моделі Університету кращого світового зразка, який
спроможний надавати високоякісні освітні та наукові послуги й
забезпечувати підготовку конкурентоспроможного випускника.
Тож головні пункти моєї програми такі:

Я

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ТА ВІДКРИТІСТЬ

Підвищити статус Університету, формувати його позитивний
імідж як освітнього, наукового й
культурного центру, входження
до ТОП найкращих університетів
України за основними показниками діяльності. Створити передумови для участі Університету у
світових рейтингах.
Організувати широку дискусію в структурних підрозділах із
залученням громадськості Волині та депутатів різних рівнів щодо
повернення назви Університету
в такій редакції: «Волинський
національний університет імені
Лесі Українки». Адже відповідно
до європейської традиції назва
Університету походить від назви
міста або території, де розміщений заклад вищої освіти. Для

прикладу: Болонський університет, Оксфордський університет,
Університет Сорбона в Парижі,
Варшавський університет та інші.
З одного боку, це дає можливість
ідентифікувати Університет за
його географічним розміщенням,
а з іншого — здійснювати промоцію регіону в процесі міжнародної
співпраці закладу вищої освіти.
Створити університетське
видавництво, спроможне надавати якісні редакційні та поліграфічні послуги. Це — важливий інструмент просування в суспільстві
освітніх ідей, генерованих нашим
Університетом. У цьому контексті
потрібно взаємодіяти із засобами
масової інформації, відновити ви-

ших кроків буде вступ книгозбірні
до Асоціації дослідницьких бібліотек Європи LIBER, що сприятиме активній участі в міжнародних
грантових проєктах.
Створити медичний факультет. Забезпечити належні
умови для підготовки магістрів за
спеціальністю 222 «Медицина».
Ліцензувати спеціальність 229
«Громадське здоров’я», започаткувати освітньо–професійні
програми «Медична психологія»,
«Геронтологія», «Косметологія»,
«Дієтологія».
Відкрити військову кафедру
для підготовки офіцерів запасу за
освітніми програмами «Військова
психологія», «Військовий пере-

мета — здійснити перехід до моделі
« Стратегічна
Університету кращого світового зразка, який
спроможний надавати високоякісні освітні
та наукові послуги й забезпечувати підготовку
конкурентоспроможного випускника.

»

пуск університетських періодичних електронних та друкованих
видань.
Розробити та реалізувати
проєкт «Цифрова бібліотека» з
урахуванням індивідуальних потреб здобувачів освіти, професорсько–викладацького складу
та можливостей для інклюзивного навчання. Ідеться також про залучення міжнародних грантів для
технічного оснащення бібліотеки
Університету, яка стане головним
науково–освітнім осередком для
студентів і викладачів, а також усієї громади Волині. Одним із пер-

клад», «Військова журналістика»
та інші.
Привести профорієнтаційну роботу у відповідність до світової практики через повне оновлення сайту Університету, його
адаптації до потреб абітурієнта,
розширення промоційних матеріалів у засобах масової інформації
та соціальних мережах, школах,
коледжах, підприємствах, організаціях; проведення відкритих
заходів на факультетах для громадськості тощо.
Оновити Наглядову раду із
залученням державних діячів, ке-

рівників підприємств, провідних
учених, митців задля розв’язання
стратегічних питань розвитку Університету.
Забезпечувати відкритість
у прийнятті рішень через оприлюднення й попереднього обговорення проєктів тих документів,
що стосуються розвитку закладу
вищої освіти.

ку закладу вищої освіти діаспору
і зарубіжні та українські культурні
фонди, засновниками яких є вихідці з Волині, використовувати
вигідне геополітичне розташування Волині як прикордонного
регіону.
Пріоритетним є фізичне
та психічне здоров’я викладачів і студентів. Тому буде впроваджено комплексну програму
заохочення студентів та працівників Університету до ведення
здорового способу життя через
систематичні заняття фізичними
вправами. Налагодити пільгове
надання послуг для оздоровлення студентів, співробітників та
членів їхніх родин на базі практик
табору «Гарт».

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

 Нашому Університетові
присвоєно ім’я славетної волинянки Лесі Українки. Отже,
провідний вектор діяльності —
системні дослідження життя, діяльності та спадщини видатної
письменниці, видання повного зібрання її творів та їхніх перекладів
мовами світу.
Розвивати традиції Університету, спрямовані на європейську самоідентифікацію, повагу
до загальнолюдських та національних цінностей, патріотизм,
доброчинність; створити доброзичливу атмосферу та сприятливі
умови для творчої реалізації кожного члена колективу.
Сприяти академічній доброчесності та етиці академічних
стосунків. Для цього забезпечити
дотримання норм законодавства
про авторське право, надання
достовірної інформації про результати досліджень та власну науково–педагогічну діяльність, самостійне виконання навчальних
завдань та наукових досліджень.
Підтримувати діяльність
творчих колективів, розвивати
традиції художньої творчості в
Університеті. Залучити до розвит-

ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ

Найціннішим в Університеті є людський ресурс — Студент
і Викладач. Тому моя програма є
студенто — і викладацько–центрованою. Це чітко відображено
в такому блоці програми:
Студенти мають стати центром і рушієм розвитку громади
Волині. Тому Університет буде
сприяти роботі органів студентського самоврядування через
активну діяльність Спілки й асоціації студентів; розширенню можливостей для їхнього лідерства і
волонтерства у волинській громаді. У стінах Університету студенти братимуть активну участь у
розробленні та ухваленні рішень
щодо підвищення якості навчального процесу, розв’язання питань
стипендіального забезпечення,
зарахування на вакантні місця
державного замовлення, поселення в гуртожитки.
Розширити мережу спонсорів і меценатів для започаткування стипендій студентам за високі
досягнення (навчальні, наукові,
творчі, спортивні), що презентують Університет на загальноукраїнському та міжнародному
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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рівнях і сприяють формуванню
позитивного іміджу та високого
рейтингу.
 Дотримуватись чітких
та прозорих критеріїв під час
підписання контрактів із викладачами. Підписання нових та
продовження чинних контрактів не мають прив’язуватися до
кількості вступників, натомість
ґрунтуватися на відповідності
викладача акредитаційним критеріям ЗВО.
Розробити програму сталого інвестування викладачів,
які забезпечуватимуть досягнення Університетом високих
результатів та отримання статусу престижного науково–навчального закладу.
 Удосконалити систему рейтингового оцінювання
освітніх, наукових та інноваційних досягнень науково–педагогічних працівників Університету. Систематично матеріально
заохочувати його працівників
відповідно до здобутків у їхній
діяльності. Розробити систему стимулювання працівників
і студентів за такі показники
діяльності, які значно підвищують позиції Університету в національних та світових рейтингах.
Створити студентам і викладачам комфортні внутрішньоаудиторні температурні
умови для проведення занять.
ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Переорієнтувати стратегію Університету, спрямовану не лише на збільшення
кількості студентів, а й на
зростання якості їх підготовки,
що сприятиме покращенню
престижності закладу вищої
освіти.
 Адаптувати освітньо–
професійні програми та їхні
навчальні плани з урахуванням
світових стандартів для навчання студентів у межах подвійних
дипломів. Відкриття нових і
розвиток наявних освітніх програм має відбуватися з вивченням міжнародного досвіду й
активного діалогу викладачів
із державним, громадським і
приватними секторами регіону.
Приведення навчальних планів
до європейських стандартів
дасть змогу зменшити аудиторне навчальне навантаження викладачів за рахунок збільшення
самостійної роботи студентів,
що суголосно Закону України
«Про вищу освіту». Зменшення
аудиторних годин вивільнить
час і сприятиме кращій участі
викладачів у науковій і грантовій діяльності.
Ефективна організація
самостійної роботи студентів
передбачає цілковитий перехід
Університету на єдину електронну інформаційну платформу
внутрішнього документообігу,
звітної документації та організації навчального процесу. Це допоможе адаптувати щонайменше 75 % навчальних програм до
дистанційної форми організації
навчального процесу. Окрім
цього, цей перехід прискорить
роботу й звільнить працівників
від зайвої паперової бюрократії. Зрештою, цей «екологічний»
крок сприятиме захисту навколишнього середовища.
 Здійснювати при факультетах координацію працевлаштування студентів за
фахом. Їхнє працевлаштування
має стати невід’ємним компонентом навчальної діяльності
із залученням регіональних,
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вітчизняних і міжнародних баз
практик, запрошених фахівців
із відповідної галузі, проведення майстер–класів і воркшопів.
Підвищення працевлаштованості студентів Університету також здійснюватиметься через
їхнє залучення до виконання
грантових і договірних програм.
Започаткувати програму
«Запрошений професор». Кожен запрошений професор має
виконати не менше 20 — 24 годин академічного навантаження. Налагодити на безоплатній
основі запрошення зарубіжних
учених, які перебувають в Україні в межах обмінних наукових
програм (для прикладу, програми Фулбрайта) відповідно
до цілей і перспектив навчально–наукової співпраці.
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ІННОВАЦІЇ

Забезпечити розвиток
фундаментальних досліджень
та прикладних розробок для
отримання наукових і науково–
технічних результатів, упровадження яких позитивно вплине
на інноваційний розвиток соціальної сфери, суспільства,
економіки країни, які виконуватимуть науковці Університету
за рахунок бюджетного фінансування.
Забезпечити умови для
проведення прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання проблем регіону (туристична привабливість Луцька,
проблеми екології та обміління
озера Світязь тощо). Забезпечити участь науково–педагогічних працівників університету
в обласних, міських і місцевих
програмах.
Започаткувати на території Університетського кампусу проведення щорічного
Фестивалю ідей, упродовж
якого провідні фахівці закладу
презентуватимуть результати
своїх науково–прикладних досліджень для громади Луцька і
Волині. Цей відкритий для громади захід поступово залучить
потенційних абітурієнтів та інвесторів.
Задля підвищення конкурентоспроможності вчених Університету та можливості їхньої
інтеграції до європейського
та світового науково–дослідницького простору заохочувати
збільшення кількості їхніх наукових публікацій у часописах,
які індексують міжнародні наукометричні бази Scopus і Web
of Science.
Розробити та реалізувати
план включення наукових періодичних видань Університету
до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of
Science та забезпечити їх фінансову підтримку.
Створити сучасні науково–навчальні лабораторії морфології та фізіології людини,
кібербезпеки, екології та моніторингу довкілля, робототехніки, здоров’я людини та інших.
Розробити та впровадити
в Університеті програми трансферу технологій. Розміщувати
матеріали розробок, що захищені патентами або мають
перспективи впровадження
на сайті Національної мережі
трансферу технологій, у Портфелі інноваційної продукції
університету та в інших базах
даних, спрямованих на пошук
замовника.
Сприяти участі працівни-
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ків Університету у вітчизняних
і міжнародних конкурсах. Для
цього організувати безоплатні
навчальні семінари та методичну підтримку під час написання
проєктів Erasmus+, Horizon
Europe та ін.
МІЖНАРОДНА РОБОТА
ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТИ

Переорієнтувати міжнародну співпрацю від декларації про наміри до конкретних
заходів і результатів (спільні
проєкти, наукові дослідження і
публікації, стажування, подвійні
дипломи тощо).
Суттєво підвищити кількість викладачів, які мають
досвід навчання, стажування
або праці в зарубіжних університетах.
Забезпечити закордонне
стажування не менше 30 % студентів, які здобувають освітній
ступінь бакалавра та магістра.
Інтернаціоналізувати Університет завдяки суттєвому
збільшенню іноземних студентів через співпрацю з Українським державним центром
міжнародної освіти МОН України. У зв’язку з цим забезпечити
викладання англійською мовою
дисциплін навчальних предметів у межах відповідних програм
підготовки фахівців.
 Розвивати співпрацю
з провідними міжнародними компаніями для реалізації
спільних освітніх і дослідницьких програм, забезпечення
навчальним і науковим лабораторним обладнанням.
Стати постійним учасником програми Creative Spark
та інших програм Британської
Ради для отримання фінансової підтримки освітніх реформ
в Університеті.
ФІНАНСИ, МАТЕРІАЛЬНА
БАЗА ТА БЕЗПЕКА

Забезпечити стабільний
фінансово–економічний стан
Університету, насамперед за
рахунок спеціального фонду,
а також міжнародних грантів і
проєктів. Розширити можливості для диверсифікації джерел
фінансування. Забезпечити
належне технічне оснащення
аудиторій закладу вищої освіти.
Установити конкурентоспроможну та обґрунтовану
оплату за навчання студентів.
Здійснити ремонт і переобладнати навчальні приміщення Університету для створення
безбар’єрного освітнього середовища та забезпечення інклюзії.
Провести реконструкцію
та переоснащення гуртожитків
№ 2 та № 3.
Уточнити проєкт і розпочати будівництво інфраструктури Університету на земельній
ділянці, що на вулиці Львівській
міста Луцька.
Оснастити всі приміщення Університету сучасною пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння.
Обладнати приміщення й
територію Університету системами відеоспостереження.
Забезпечити можливості
для роботи в мережі Wi-Fi у всіх
корпусах і гуртожитках Університету.
Пропозиції щодо уточнення та доповнення програми прошу надсилати на
електронну скриньку Tsos.
Anatoliy@eenu.edu.ua. n

«Найбільша втіха — наші онуки», — каже Анатолій Цьось.

«Своїм вихованцям цитую
Володимира Мономаха…»
Бліц-інтерв’ю з професором,
доктором наук Анатолієм Цьосем
Оксана КРАВЧЕНКО

ещодавно ЗМІ
розповіли, як
ректор одного з
українських університетів
публічно просив вибачення
за те, що мав бажання відлупцювати студентку через
незручне запитання. А ви
як повелися б?
— Я люблю активну, небайдужу і допитливу молодь,
яка ставить різні запитання.
Маю досвід викладання у
польському університеті, там
прийнято вільно спілкуватися
на заняттях. Не бачу чогось
надзвичайного в тому, що
професор перепрошує студента, роблю це часто.

—Н

нема чого
« Вважаю,
нарікати на життя,
якщо сам нічого
не робиш для його
поліпшення.

»

— Були під час навчання
в Луцькому педінституті
улюбленцем викладачів?
— Для хлопця з сільської родини, найстаршого
із шести дітей, дуже багато
значило звання студента.
Вибір мій був усвідомленим, я реалізував свою мрію
самотужки. І хоч на першому
курсі міг похвалитися хіба що
фізичною підготовкою, але
згодом зумів надолужити.
Головне, що мені подобалося
навчатися.
— Чи правда, що студенти в усі часи однакові?
— Є багато спільного:
молодість, лайдакуватість,
коли до сесії далеко. Але в
кожного з поколінь — свої
виклики, випробування. Мені,
наприклад, запам’яталися
зі студентських років поїздки з будівельним загоном у
Тюмень, там було нелегко,
але цікаво. Нинішнім своїм
вихованцям раджу поборотися за подвійний диплом,
можна поєднувати навчання в нашому університеті зі
студіюванням у Польщі. Це
—подвійне навантаження, але

і шанс розширити кругозір,
можливості працевлаштування.
— Ви батько трьох дітей. Від чого намагаєтесь
застерегти передусім і їх, і
своїх студентів?
— Я часто цитую одне з
повчань Володимира Мономаха: «Лінощі ж усьому
лихому — матір, що людина
вміє —забуває, а чого не вміє,
того ніколи не навчиться…»
І справді, інфантильність—
найбільша біда сьогодення.
Вважаю, нема чого нарікати
на життя, якщо сам нічого не
робиш для його поліпшення.
— Що може викликати у
вас сльози на очах?
— Я не належу до дуже
«тонкошкірих», але бувають у житті моменти, коли
й чоловіки можуть плакати.
Наприклад, я не міг стримати сліз, коли побачив доньку
у весільному вбранні. Був
надзвичайно зворушений,
коли народилися онуки. Дуже
трепетно ставлюся до них,
кажу, що це — золотий фонд
життя.
— Ви написали багато
наукових праць про роль
фізичної культури, а самі
зарядку вранці робите?
— Так. Але не звичайну
гімнастику, а спеціально
розроблений мною комплекс
вправ для зміцнення хребта,
опорно–рухового апарату.
З віком це слабке місце в
організмі людини вимагає
продуманого оздоровлення.
Брак фізичних навантажень
намагаємося з дружиною
компенсувати на дачі в рідному моєму селі на Старовижівщині. Дісталося у спадок
бабусине обійстя. Можна
і попрацювати, і по гриби
піти, і порибалити. А в Луцьку
пропагуємо скандинавську
ходьбу в парку.
— І нарешті про найболючіше. Чи сидітимуть
і надалі студенти взимку
в аудиторіях у «кожухах»,
коли станете ректором?
— Читайте мою програму,
там є пункт про створення
належних умов і стимулів для
викладачів і студентів.
— Спасибі.
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n Тема № 1
Фото РБК-Україна.

n Економіка

Фото znaj.ua.

ШОК:
ДБР УКРАЇНИ МОЖЕ
ВИЗНАТИ ПРОВИНУ
НАШИХ МОРЯКІВ!

А колись у Зеленського говорили про зарплати по 4 тисячі доларів…

«Обіцяли вчителям великі
зарплати, а заклали…
плюс 2%»

У справі моряків українські слідчі копіюють російських — з’ясовують,
зокрема, чи були в діях наших захисників… «якісь порушення
і чи не призвели вони до тяжких наслідків». Нема слів…

«Мільйони українців чекали від ЗЕ і його команди
бюджету «золотої рибки», а реально отримують
у 2020-му бюджет «розбитого корита»
ро це заявив народний депутат із фракції «Європейська солідарність», член
Бюджетного комітету Верховної Ради
України Олексій Гончаренко.
За його словами, проєкт бюджету-2020,
презентований прем’єром Олексієм Гончаруком, стане жорстким розчаруванням для
мільйонів українців, які очікували обіцяного
суттєвого покращення свого життя. «Мінімальна пенсія не зросте з початку року, а з 1 липня
виросте на 74 гривні. Мінімальна зарплата —
підвищення мінімальне», — аналізує Олексій
Гончаренко показники проєкту бюджету.
«Давайте подивимось на зарплати вчителів, яким відповідно до постанови уряду мали
підняти зарплати від 20 до 70 відсотків. Реально — заклали інфляцію плюс 2 відсотки. Тобто
взагалі нічого. Те саме у військових», — наголосив Гончаренко.
Він нагадав, що Зеленському у спадок від
команди Порошенка дісталася економіка, яка
демонструвала зростання кілька років поспіль.
Натомість бюджет другої половини цього року
вже показує різке падіння. «Розлякали інвес-

П

торів. Третій найбільший платник податків
в Україні British American Tobacco призупинив
своє виробництво. І наслідки ми вже маємо.
У вересні — спад промислового виробництва.
Довелося урізати бюджет на 2019 рік. Падіння
надходжень від митниці. І так далі», — зазначив
народний депутат.

Василь РОГУЦЬКИЙ

у спадок від команди
« Зеленському
Порошенка дісталася економіка,

»

«Звісно, ми будемо боротися, будемо вносити правки і намагатися відстоювати важливі для України
питання — і безпеки, і соціальних виплат. Але це буде дуже
важко із таким урядом технократів, який привів до влади Зеленський», — наголосив Олексій Гончаренко (на фото). n

«У Зеленського будуть великі
проблеми через Коломойського»
Фото epravda.com.ua.

Василь КІТ

к раціональна людина, Зеленський
мав би сказати Коломойському, що є два варіанти — або той втікає за кордон, або його посадять за ґрати, —
сказав Тарас Кузьо в інтерв’ю «Високому
замку». — У Зеленського будуть великі проблеми через Коломойського. У вересні я брав
участь у роботі форуму Ялтинської Європейської Стратегії (YES), яку проводить Пінчук (після анексії Криму відбувається у Києві. — Ред.),
то на ланч прийшов Коломойський. Коли той

«Я

Нещодавно це фото облетіло усі ЗМІ:
Ігор Коломойський на переговорах у кабінеті
Володимира Зеленського.

зайшов, посол США Вільям Тейлор покинув зал
на знак протесту. Бо Америка і Великобританія
хочуть судити Коломойського». n

ною метою послабити позицію країни на міжнародній
арені, зокрема у Міжнародному трибуналі з морського
права», — зазначив правозахисник.
Го л о в а н ь п е р е к о н а ний, що «ДБР вперто за активного сприяння наших
можновладців готує державі-агресору приємний подарунок», тому нещодавно
звільненим із полону моря-

ДБР у повному погодженні з ФСБ
« Слідчі
розслідують міфічне «перевищення влади
та службових повноважень» українськими
військовослужбовцями з явною метою послабити
позицію країни на міжнародній арені.

»

n Політика

Британський політолог українського
походження Тарас Кузьо
вважає, що Президент має два
варіанти у стосунках із одіозним
олігархом

ро це заявив політтехнолог Віктор Уколов.
«Якщо ми визнаємо, що моряки винні, вдумайтеся на секунду, ми визнаємо
анексію Криму. Ми погодимось, що моряки порушили російський державний
кордон біля нашого Криму.
Це означає, що ми відмовимося від півострова. Саме

П

яка демонструвала зростання кілька
років поспіль. Натомість бюджет
другої половини цього року вже
показує різке падіння.

Фото eurosolidarity.org.

Дарія КЛИЧ

Якщо прохід українських військових
через Керченську протоку, коли
вони потрапили у російський
полон, оголосять неправомірним,
то це легітимізує анексію Криму

тому в жодному разі Державне бюро розслідувань
України не має продовжувати
це розслідування, а закрити
його як ганьбу і як державну
зраду», — наголосив він.
Зазначимо, що адвокат
Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Державне
бюро розслідувань відкрило справу проти звільнених
із російського полону українських моряків з подачі агентів впливу Росії та за заявою
голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. «Буквально
сьогодні з’явилися повідомлення, що РФ, як умову повернення наших захоплених
кораблів, вимагає визнання
Україною дій українських
моряків злочином і провокацією. Слідчі ДБР у повному погодженні з ФСБ розслідують міфічне «перевищення влади та службових
повноважень» українськими
військовослужбовцями з яв-

кам розслаблятися рано.
«Особливої уваги заслуговує той факт, що слідчий
Сергєєва, а за нею судді
Печерського суду Києва Матійчук і Вовк вбачають ознаки державної зради у вжитті
керівництвом країни заходів
щодо захисту національних
інтересів!» — коментує правозахисник.
Нагадаємо, що ДБР допитує українських моряків.
За словами керівника бюро
Романа Труби, слідчі хочуть
з’ясувати, «чи були дії керівництва держави у рамках
закону». Іншими словами —
чи мало право командування
приймати рішення про проходження кораблів Керченською протокою.
Це справді виглядає
дуже дивно і навіть дико:
увесь світ вважає Керченську протоку українською,
тільки Росія та… наше ДБР
ставлять цей факт під сумнів! n
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n Редакційний щоденник

Фото article.unipack.ua.

ХОЧЕМО В ЄВРОПУ,
А ДІЄМО НЕ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ
Чим переймалася і з чого
дивувалася останнім
ннім часом
редактор відділуу
економіки
«Газети
Волинь»
Алла ЛІСОВА
… ЯК МИ НЕ ВМІЄМО СПІВЧУВАТИ

іда приходить зненацька. Звалилася вона як сніг на голову минулого вівторка і на сім’ю моєї
шкільної подруги. Її чоловік, який
ще зранку почувався добре, поїхав
у справах до Луцька. Коли поверталися додому у Володимир-Волинський,
йому раптово на автозаправці стало
зле. «Швидка», яка прибула на місце
нещастя, трагедії не відвернула. За лічені хвилини людини не стало.
А вже за годину волинські сайти
рясніли повідомленнями про цей фатальний випадок. Більше того, окремі
з них помістили навіть відео, де чітко
видно, як лікарі проводять реанімаційні заходи, що закінчуються безрезультатно. Біля медиків у нервовому
заціпенінні стоять рідні, які були поруч
із вмираючим чоловіком. А наступного
дня ті ж сайти поспішили повідомити
детальну інформацію, «хто саме помер
вчора на автозаправці».
Передивилася я це все не без стресу (наші родини дружать більш як тридцять років) і подумала: «А чи хотіли б ті,
хто розміщував ці сюжети, аби про їхніх
близьких перечитували тисячі та десятки тисяч людей, переглядали моторошні кадри, як намагаються людину
повернути до життя?». Напевно, ні.
Часто в гонитві за сенсацією ми забуваємо елементарні норми моралі,
а в згаданому випадку — журналістської етики. Не усвідомлюючи, яку мету
переслідуєш, коли отак, без оглядки,
«залазиш» у приватне життя того, хто
перебуває у важкому психологічному
стані, раниш у саме серце нещасних
людей. Уявляєте, дружина або діти, які
пережили жахливі дні, «заходять» в інтернет, щоб відволіктися від гнітючих
думок, а тут…
Якось довелося прочитати біографічну статтю про дивовижну жінку —
американську письменницю Хелен
Келлер. Утративши в ранньому віці слух
і зір, вона змогла ціною неймовірних
зусиль перебороти страшну недугу —
навчилася читати і писати шрифтом
Брайля, згодом розмовляти. А ще через трохи стала відомою письменницею, чиї книги «Моя історія», «Світ,
у якому я живу» стали бестселерами,
на їх основі зняли фільми. Отож ця жінка, яка пізнала важкі емоційні страждання, зазначала: «Якщо пом’якшити
умієш біль чужий, то не даремно ходиш
по землі оцій».

Б

Хто привозить сміття і викидає? Інопланетяни?

не пора нам, переймаючи
« Чикраще
у європейців,
шукати й наш метод
впливу на недобросовісних
громадян, котрі звикли
лише критикувати
й нарікати на когось,
а самі не виконують
найелементарнішого.

»

Та в реальному житті не завжди так
виходить. Знаючи добре, що покликані
любити ближніх і мати щиру любов між
собою, проявляємо черствість, душевну лінь. Не завжди намагаємося виявити доброту та розуміння, здатність
поставити себе на місце іншого, вміти
відчувати біль іншої особи. Годинами
просиджуємо в соцмережах — і не поспішаємо взяти Біблію, в якій послідовник Ісуса Христа апостол Павло так закликає до співчуття: «Тішитися з тими,
хто тішиться, і плакати з отими, хто
плаче»…
Неприємний осад залишився від
іще одного трагічного випадку. Мороз
проймає, коли згадую, як в інтернеті
топтали пам’ять депутата однієї з місцевих рад, який у розквіті літ загинув
в автокатастрофі. Його недруги та недоброзичливці під усілякими вигаданими ніками писали пости, сповнені
цинізму, зловтіхи та злоби. Знаючи ситуацію не від інших, не виключаю того
факту, що окремі з них тиснули руку
чоловікові, сипали компліментами,
а то й зверталися з якимись проханнями, коли він був ще живий. І, судячи
з величезної активності «коментаторів», складалося враження, що хтось
«смакує» такою чорнотою.
Кажуть, що про тих, хто відійшов
у кращі світи, говорять або добре, або
нічого. Якщо ж померлий мав недоліки,

то, напевно, правильніше було б казати про них за життя. Зрештою, пригадуєте біблійний вислів «хай кине камінь
той, хто без гріха…» На превеликий
жаль, людям часто легше засуджувати
помилки інших, ніж зрозуміти їхні почуття. Вміти прощати своїм ворогам —
це зрілість і мудрість християнської
душі та серця. Але чомусь часто ми про
це забуваємо, натомість наша українська жаба бере верх над здоровим глуздом, а егоїзм, заздрість затьмарюють
щире співчуття.
…ЧОМУ НЕ БАЧИМО
В СВОЄМУ ОЦІ «КОЛОДИ»

Один із чудових ранків цієї осені
був затьмарений прикрою картинкою.
Біля міського парку культури та відпочинку Нововолинська, якраз навпроти
приміщення міськради, де проходить
багато урочистостей, на бруківці валялося розбите скло. А поруч осиротіло
стояли опори, на яких ще недавно виблискували ліхтарі. Чиясь варварська
рука вночі їх розбила. Біля філігранних,
зроблених із металу лавочок купами
лежали лушпайки від соняшникового насіння. Так хтось розважався вечірньої чи нічної пори. Наймовірніше,
молоді люди…
Якось я мала невеличкий інцидент
зі старшою пані, яка на одній із клумб
у центрі міста збирала насіння. При
тому зайшла на середину газону, грубо витоптавши квіти, які буяли різнобарв’ям. На моє делікатне зауваження
вона неприязно мовила: «Вам то яке
діло? Я ж не у ваш садок зайшла!».
Не перестає дивувати наше недбальство на святому місці, де знайшли
останній спочинок земляки. Дорогою
до Низкиницького Свято-Успенського
чоловічого монастиря, біля гаражів,
можна побачити гори непотребу. Хто
його привозить і там викидає? Інопланетяни чи, може, мешканці інших міст
або віддалених сіл?

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники викрили
спробу незаконного перевезення великої партії годинників фірми «CASIO» під капотом Porsche Cayenne
на суму 1 мільйон гривень. Хронометри приховано віз
волинянин, який повертався з-за кордону. Чоловік спрямував
свій позашляховик на смугу «зелений коридор», демонструючи, що не везе товарів, які потрібно декларувати. Та оперативні співробітники
Держприкордонслужби отримали інформацію про можливе переміщення товарів із приховуванням від контролю. Тож «годинникаря» вже очікували і направили його транспортний засіб на поглиблену перевірку.

З цього приводу часто чути нарікання: мовляв, влада не дивиться
за порядком. Можливо, декілька додаткових сміттєвих баків ситуацію покращили б. Але кардинально не змінили б, це точно. Адже, йдучи вулицями
та провулками міста, спостерігаєш,
як у різних місцях стоїть достатньо
контейнерів для відходів, але чомусь
кульки зі сміттям валяються біля них.
Як і не змінять ситуацію з хуліганськими витівками в громадських місцях
якісь контрольно-каральні заходи, які
мали б вжити правоохоронці. Наразі
хоч би тому, що поліція потерпає від
катастрофічної нестачі кадрів. Та й,
як кажуть, біля кожного стовпа сторожа
не поставиш.
Хоча в інших країнах інакше. Нерідко доводилося бачити, який непривабливий вигляд мають у нас прикордонні смуги на під’їздах до міжнародних
переходів у Польщу. Подорожувальники часто (особливо коли виникали
кілометрові черги) лінуються навіть вийти з авто, щоб викинути десь подалі,
а не на узбіччя дороги обгортки від їжі,
пластиковий посуд, огризки від фруктів
тощо. А от на польській стороні робити
таке — зась! Бо може приїхати поліція
і оштрафувати, а то й попередити про
депортацію.
… Якось довелося прочитати цікавий матеріал про те, як у Німеччині,
чистотою і порядком якої ми захоплюємося, ще в ХV столітті знайшли
методи, як змусити німців не смітити
й прибирати за собою. Спосіб простий, як і все геніальне. Так-от, у регіоні Швабія вирішили діями «батогом», а не домовленостями і проханнями. Тривалий час шваби викидали
все, що зайве в хаті (сміття, попіл
з печей, навіть помиї), просто за поріг свого житла. В результаті — потопаючі в нечистотах селища і містечка,
антисанітарія спровокувала спалахи
важких хвороб. Правителі краю спочатку писали рескрипти (спеціальні
листи) про те, що відходи життєдіяльності людей і домашньої худоби
слід вивозити подалі від села. Але
накази не виконувалися. І як проконтролювати? Не поставиш же наглядача до кожного сарайчика і не скасуєш
різні хабарі та підношення (для завзятих служак закону). Бо все одно люди
лазівку знайдуть.
Через такий стан граф видав чергове, але, як виявилося, дієве розпорядження: у разі, якщо хтось із жителів помітив, що його сусід два тижні
не прибирає своє сміття, і не доніс
на порушника, покарані будуть обидва.
Але якщо ж ти повідомив про непорядок, то отримуєш законну підставу
на присвоєння собі частини сусідської
землі. Опісля щотижня, по суботах, усі
без винятку старанно і на очах у сусідів
чистили майданчики і підходи до своїх
домівок. Таким чином жителі Швабії
швидко прибрали все навколо. Після
того так зване швабське «кервохе»
(тиждень прибирання) переросло
в примітну частину культури німців.
Чи не пора нам, переймаючи краще
у європейців, шукати й наш метод
впливу на недобросовісних громадян,
котрі звикли лише критикувати й нарікати на когось, а самі не виконують
найелементарнішого? n

Рівненська благодійна організація «Дарунок»
розпочинає новий проєкт. Тепер волонтери допомагатимуть в усиновленні дітей. Вони часто бувають
у дитячих будинках, тож розуміють усю важливість
потреби малечі в сім’ї, любові і теплі.
«Аби дізнатися більше, телефонуйте за номером
098 0518471. Не бійтеся подарувати тепло діткам, які
залишилися без батьків. Саме ви можете стати для
одинокої дитини мамою і татом», — закликають небайдужих людей волонтери.

n Він і Вона

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Як зберегти
стосунки після
невірності?
Відповідь на це можна знайти
в таких порадах спеціалістів
НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ГОВОРИТИ,
ПОКИ НЕ ЗАСПОКОЇТЕСЯ

Фото з домашнього архіву родини БАСИСТИХ.

ДАЙТЕ СОБІ ТРОХИ ВІЛЬНОГО
ПРОСТОРУ

«Якщо ви дійсно хочете знайти
спосіб змусити свої відносини працювати, вам доведеться дати собі
простір, щоб сформулювати те, що ви
відчуваєте, і вилікувати біль, який приходить з обманом. Переконайтеся,
що справді застосовуєте «мистецтво
відпускання», щоб врятувати себе від
ворожості», — радить експерт зі стосунків та директор шлюбного агентства Сара Райан.
ЗАПИТАЙТЕ СЕБЕ, ЧИ ЗДАТНІ ВИ
ДО ЦІЛКОВИТОГО ПРОЩЕННЯ

Весь цей час, що ви даєте собі
додатковий простір, найважливішим
питанням є те, чи можете ви повністю пробачити свого партнера, — це
єдиний спосіб, який дозволить рухатися далі (збережена образа нікому
не допоможе).

«Вам потрібно спочатку заново
відкрити один одного як друзів, перш
ніж ви зможете рухатися вперед, —
каже Райан. — Розуміння того, коли
і чому ви перестали бути друзями,
може допомогти вам згадувати, коли
довіра зникла у ваших стосунках».
ПРИЙМІТЬ ТЕ, ЩО ВАМ ОБОМ
ПОТРІБНО ВЗЯТИ НА СЕБЕ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Для того, кому зрадили, взяти на
себе відповідальність за те, що сталося, наймовірніше, буде схожим
на образу. Але відмова визнати, що
вам обом потрібно буде працювати
однаково, щоб виправити ситуацію,
тільки зробить ваше власне життя
більш складним у довгостроковій
перспективі.
НЕ БІЙТЕСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ
ОСНОВНІ ПРАВИЛА

«Розкажіть свої бажання і не поступайтеся», — каже експерт зі стосунків Трейсі Кокс і додає, що, хоча
ультиматуми не схвалюються в стосунках, іноді варто сказати: «Якщо це
повториться знову, я покину тебе». n

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ
У ПАРІ
Самотня жінка, яка за довгий час свого
життя втомилася від одинокості, хоче, щоб
відгукнувся розумний, порядний, вірний
чоловік віком від 40 до 55 років, зростом не
нижче 180 сантиметрів. Мрію зустріти мужчину, забезпеченого житлом, з яким можна
було б прожити відпущені Богом роки. Мої
тел.: 0969811360, 0507200590.
ххх
Мені 63 роки, вдова, приємної зовнішності, живу в Луцьку. Може відгукнеться чоловік із добрим серцем, який знає, що таке
самотність. Мій тел. 0663866556.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (57 років, зріст 170 сантиметрів,
вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою–волинянкою із сільської
місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Мені 60 років, зріст 162 сантиметри, вага
59 кілограмів. Живу в селі неподалік Луцька. Якщо ваша душа прагне бути любимою
і любити, якщо мрієте створити сім’ю, є порядною і не цураєтесь праці, то все в нас
може скластися. Мій тел. 0961077892.

n Почуття славетних
Фото wikipedia.org.

n Ніхто, крім тебе

Дізнавшись про зраду, ви, природно, будете сердитися. Але поки
ви не здатні стримуватися, щоб не
обрушити гнів на свого партнера,
вам слід бути обережним і не наговорити того, про що в майбутньому
можете пошкодувати.

ПОЧНІТЬ ІЗ РОБОТИ
НАД ДРУЖБОЮ

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Вересневого дня Андрій і Настя зареєстрували свій шлюб.

Коли Назарчику виповнився один рік, вони подарували і йому,
і собі гарне свято.

ЇХНІ ПОЧУТТЯ РОЗКВІТЛИ НА ВІЙНІ
Андрій і Анастасія Басисті, які живуть у Луцьку, — незвичайне молоде подружжя. Вони зустрілися
не в мирному житті (на дискотеці чи в барі), а на військовому полігоні. А потім — у зоні АТО на Сході
України зародилися почуття і з’явилося відчуття того, що далі йти їм одною життєвою дорогою
Катерина ЗУБЧУК

«А МАМУ Я ПОСТАВИЛА
ПЕРЕД ФАКТОМ, ЩО ЙДУ
СЛУЖИТИ В АРМІЮ»

Після дев’ятого класу Настя
вирішила, що в школу більше
ходити не буде і подала документи у Волинський коледж
Національного університету
харчових технологій. Обрала
спеціальність кухаря. І це, як
виявилося згодом, дуже виручить дівчину, коли вона прийде
у військкомат і скаже, що хоче
йти служити у Збройних силах
України.
— Коли я вчилася в коледжі, — розповідає Настя, — то
взимку 2014–го приходила з одногрупниками на Театральний
майдан, де відбувалися акції
протесту. Як навесні почалася вже війна і хлопців, чоловіків
мобілізовували, то і в мене була
думка про армію. Але ж я тоді й
вісімнадцять не мала — ніхто б
не взяв. Тож і спроби не робила.
А як закінчила коледж (на той час
була повнолітньою), то мрія стала реальною.
Це була весна 2016–го. Настя одного дня зателефонувала
подрузі, попросила піти з нею у
військкомат. Як зараз пригадує,
відчувала, що їй може забракнути сміливості, тож потрібна
буде підтримка. Подруга пробувала відмовляти Настю від
такої затії, бо «це ж так небезпечно». Але зі слів її зрозуміла,
що вже нічого не зможе змінити.
Про війну Настя знала не лише
з телевізійних передач — брат
свого часу був мобілізований,
і батько, який згодом підписав

контракт і служив ще й тоді, як
його донька вирішила одягнути
військову форму.
Коли вона, така юна дівчина, прийшла у військкомат, то її
намір служити в армії спочатку
всерйоз ніхто не сприйняв. Шукали привід, аби відмовити від
такого кроку. Зокрема, роз’яснювали, що на службу за кон-

(не пам’ятаю його звання, але не
нижче майора), з’ясувавши, що
мені недавно виповнилося вісімнадцять, попросив номер маминого телефону. Він подзвонив їй,
і я чула, як говорив: «Скажіть дочці, щоб не робила цього… Одне
ваше слово — і я її відправлю
додому». А потім передав мені
телефон. Я маму лише одне спи-

її кімнаті почали з’являтися букети, а в них —
« Умилі
записочки. І це були, як пригадує жінка,
розкішні троянди, за якими хлопець їздив
за 60—70 кілометрів — у Станиці Луганській таке
багатство важко було роздобути.

»

трактом беруть жінок, але не
всіх підряд, а тільки тих, хто має
спеціальність медика чи кухаря.
Ось коли Настя зрозуміла, що,
вивчившись на повара, має якраз такий, затребуваний фах.
А як же мама поставилася до
вибору дочки? Коли про це зайшла мова, жінка сказала:
— А маму я поставила перед фактом, коли вже пройшла
медкомісію і наступного дня
мала їхати у навчальний центр
— у Старичі Львівської області.
Вона поплакала, бо ж ще свіжі
були спогади про ті дні, коли мій
брат був в АТО. Але, знаючи мій
упертий характер, прийняла цей
вибір.
Потім, уже в «учебці», перед
тим, як дівчина мала підписувати
контракт, тобто ще до прийняття
присяги, був момент, коли можна
було зробити крок назад, але…
— Одного дня ми обходили
всіх фахівців, які завіряли наші
документи. І ось один військовий

тала: «Ти ж не хочеш стати для
мене ворогом?»
І найрідніша людина, серце
якої розривалося від думки, що
дочка може опинитися на Сході
України, де ходить смерть, здалася. Бо ж як стати рідній дитині
ворогом?
«КОЛИ ТИ НЕ ЗНАЄШ,
ЧИ НАСТАНЕ ДЛЯ ТЕБЕ
«ЗАВТРА», ТО ПОСПІШАЄШ
ЖИТИ»

Два місяці в «учебці» на Львівщині — це курс молодого бійця,
підготовка «на повну» до непростого армійського життя — життя в час війни. Кроси, стройова
підготовка, розбирання автомата на швидкість… І болючі мозолі
від берців. Тут ніхто не робив поблажок для жінок, дівчат…
— А потім була 14–та бригада, — розповідає Настя. — У
травні 2016–го потрапила я у
Володимир–Волинський, а вже
звідти дуже скоро — на Рівнен-

ський полігон, з якого, знала,
відправляють у зону АТО.
На Рівненському полігоні
вона й зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком — Андрієм
Басистим. Хоч не можна сказати, що вони уже тоді зрозуміли,
ким стануть одне для одного. То
були лише дружні стосунки двох
молодих людей. Настя звернула
увагу на високого симпатичного
вояка, який уже пройшов через
АТО (дев’ять місяців служив у
Мар’їнці — дуже гарячій точці). А
на Рівненський полігон прибув,
коли доукомплектовувалася
після втрат 14–та бригада. Андрій не міг не помітити струнку
чорняву дівчину з довгим, розкішним волоссям, яке, на жаль,
найчастіше доводилося заплітати в косички і ховати під головним убором.
— Родом я із села Поворськ
Ковельського району, — розповідає Андрій. — Після школи вивчився у Здолбунові на Рівненщині на помічника машиніста.
Війна внесла корективи у моє
життя. У 2015–му пішов служити
добровольцем на Схід України.
А згодом підписав контракт на
три роки,
На Рівненському полігоні вони з Настею були в одному батальйоні. І коли у вересні
2016–го потрапили в зону АТО
(він вже вдруге), то хлопець знав,
що десь тут є і дівчина, яка так
сподобалася. Але не думав, що
вона зовсім близько — в селищі
Станиця Луганська, де й він.
Оскільки Настю взяли на
службу значною мірою завдяки
її фаху кухаря, то думала почути від неї, що в АТО вона стояла

біля казанів. А виявилося, ще на
Рівненському полігоні дівчина
попросилася в піхоту, вважаючи, що кухар — це занадто мирно і одноманітно — «не для цього
йшла в армію».
— Хай на мене не ображаються вчителі коледжу, але це
так, — каже Настя. — Я хотіла
спробувати справжньої служби.
Потрапивши у піхоту, на рівні з
чоловіками у повній екіпіровці
бігала за бойовими машинами,
які прикривають солдатів. І стріляла. Хлопці сміялися, що після
цих пробіжок моє обличчя чорне
від пилюки — одні очі лише блищать… І втомлена, звичайно. Бо
це ж яка вага на тобі — каска,
бронежилет, автомат, чотири
магазини набоїв. Бувало, хтось
із чоловіків брав після навчальних занять «броніка», щоб Насті
легше було йти. І вона за це була
вдячна.
— Обставини склалися так,
— розповідає Настя, — що мене
невдовзі взяли у штаб радіотелефоністкою. І це, якщо й випадок,
то знаковий. Адже завдяки цьому Андрій мене знайшов. Я служила в 9–й роті. Андрій — у 7–й.
Він був сержантом. Десь через
місяць перебування в Станиці
Луганській його командира поранило. Андрій тоді тимчасово
виконував ці обов’язки. Я щодня по рації виходила на роти,
щоб взяти дані про обстановку
й доповісти командуванню. І на
Андрія вийшла. Він почув мій голос і зрозумів, що я десь поряд.
Пошукав мене в соцмережах, і
якогось дня я прочитала: «Ти що,
теж тут?». Обоє були приємно
здивовані, що знову зустрілися.
Тоді й почалося наше спілкування, зустрічі.
Андрій проводжав Настю,
коли вона після чергування в
штабі верталася під ранок до
місця проживання. Чи до магазину за якоюсь покупкою — до
бойовиків було рукою подати,
тож ходили, як по лезу бритви. У
її кімнаті почали з’являтися букети, а в них — милі записочки. І це
були, як пригадує жінка, розкішні
троянди, за якими хлопець їздив
за 60—70 кілометрів — у Станиці
Луганській таке багатство важко
було роздобути.
— Звичайно, приємно було
бачити таку увагу, — каже Настя. — Я відчувала, що Андрій
— серйозний хлопець, що його
слова не пустопорожні. І якщо
спочатку сумнівалася, чи потрібні мені в армії (та ще й на війні!)
ці стосунки, то дуже швидко мій
майбутній чоловік усі сумніви
розвіяв. Він полонив мене своїм
ставленням, повагою й увагою.
Сьогодні, згадуючи 2017 рік,
коли розквітло їхнє кохання, Андрій каже:
— Коли ти живеш під обстрілами, втрачаєш друга, не знаєш,
чи настане для тебе «завтра», то
поспішаєш жити. Хочеться все
встигнути у цьому житті.
«ПРИ СВІДКАХ — БОЙОВИХ
ПОБРАТИМАХ, ШКІЛЬНИХ
ДРУЗЯХ — ПОКЛИКАВ Я
НАСТЮ ЗАМІЖ»

Настя прослужила в АТО
близько восьми місяців. Після
цього її в числі інших, кому не виповнилося 21 року, відправили у
місце постійної дислокації 14–ї

бригади, у Володимир–Волинський. Вона ще не знала, що зовсім скоро зателефонує Андрієві
й повідомить, що в них буде дитина. Перша думка в нього після
такої новини, звичайно, про те,
що треба їхати до коханої, підтримати її. Але ж він на службі —
не може зірватися і вирушити в
дорогу. Як кажуть, під диктовку
війни йшло їхнє життя. Але при
першій нагоді Андрій уже попросився у відпустку. Зателефонував Насті. І літнього дня, коли в
неї на службі у Володимирі–Волинському був вихідний, вона
приїхала додому в Луцьк. У призначений час пішла на автостанцію зустрічати коханого.
— Бачу, — пригадує жінка,
— йде Андрій. А за ним — гурт
його бойових побратимів, які теж
приїхали на Волинь у відпустку,
шкільних друзів, як потім дізналась. І всі такі весело настроєні.
Зрозуміла, що це незвичайна
зустріч. Тоді Андрій став на одне
коліно і попросив у мене руки і
серця.
На його слова: «Будь моєю
дружиною» відповіла згодою. А
потім були заручини — приїхали
батьки Андрія з Поворська, день
весілля обговорили. Хотілося,
звичайно, зареєструвати шлюб
відразу, але замала відпустка в
нареченого — днів не вистачало. Тож урочистість призначили
на 2 вересня 2017–го. Андрій
повернувся в АТО, а Настя невдовзі пішла в декретну відпустку і в Луцьку чекала народження
їхнього синочка. який з’явився
на світ 30 листопада 2017–го. На
той час Андрій уже повернувся
зі Сходу України і перебував у
віськовій частині у Володимирі–
Волинському. Коли настав день
пологів, то, оскільки Насті робили кесарів розтин, першим саме
він взяв на руки їхнього синочка,
якого назвали Назаром.
У травні 2018–го в Андрія закінчився контракт і він повернувся додому, до своїх найдорожчих
— дружини, сина. Зараз він працює на вантажному таксі й часто
буває у відрядженнях не лише по
Волині, Україні, а й за кордоном.
Але ж це не на війні, і не треба
щодня, щохвилини молитися,
аби його Бог вберіг. Настя по
суті розірвала контракт, оскільки була в декретній відпустці. І
зараз, здається, по–іншому дивиться на життя. Уже не таким
відчайдухом почувається, як
навесні 2016–го, коли прийшла
у військкомат і попросилася на
службу в армію.
— У нас є наш синочок, ми
маємо заради кого жити, ми
відповідальні за свою дитину, —
каже жінка. — А тоді я була вільною — мене нічого не тримало в
мирному житті.
До речі, Андрій і Настя в день
весілля не вінчалися.
— Церковний шлюб у нас ще
попереду, — сказала вона. —
Ми з Андрієм це обговорюємо
і знаємо, що настане день, коли
нам у храмі священник пов’яже
руки.
І це буде день, як висловилася жінка, набагато пам’ятніший за той, коли зареєстрували
шлюб. Бо одна справа — печатка в паспорті, а друга — клятва
перед Богом бути разом, «поки
смерть не розлучить нас». n

Юна Мотрона Кочубей – та , що заволоділа серцем Івана Мазепи.

Гетьман, маючи 65 літ,
по вуха закохався у свою
похресницю
Особисте життя Івана Мазепи, який 25 липня 1687 року став гетьманом
України, завжди цікавило істориків. Кінець ХХ — початок ХХІ століття
відзначився появою значної кількості наукових студій, присвячених його
життю та діяльності
Марина ЛУГОВА

них бачимо, що це був не лише посадовець, провідник українського
народу, а й звичайний чоловік. Хоча,
можливо, і не такий звичайний. Вважається, що він був палким коханцем. Як
виявилося, у Мазепи було досить багато
недоброзичливців. Вони і поширювали
про нього усілякі побрехеньки.
А втім, гетьмана запам’ятали не тільки як ловеласа, але і як хорошого сім'янина. У шлюбі з вдовою Ганною, у якої було
2 дітей, Мазепа прожив 35 років — до
самої її смерті. І навіть після цього не перестав турбуватися про своїх пасинків.
Особисте життя Івана Мазепи тісно
пов’язане з постаттю Василя Кочубея,
його кумом. Гетьман у 65–річному віці по
вуха закохався у свою похресницю. Мазепа волів із нею оженитись у 1704 році.
Старий Кочубей і чути про це не хотів. Не
кажучи про різницю у віці, православна
церква забороняла шлюби між хресним
батьком і похресницею. До сьогодні збереглися сповнені ніжності та любові листи Івана Мазепи до Мотрони Кочубеївни. Пропонуємо увазі читачів найцікавіші
з них:
«Моє серденько, мій квіте рожаний!
Сердечно від того болію, що недалеко від
мене їдеш, а я не можу очиць твоїх і личка біленького видіти, через сей листочок
кланяюся, всі членики цілую люб’язно».
«Зажурився я, почувши од дівки таке
слово, що Ваша милість зазле на мене
маєш, бо Вашу милість при собі не затримав, але відіслав додому; уваж сама, що
б з того виросло. Перша причина: щоб
твої родичі по всім світі розголосили, що
«взяв у нас дочку уночі ґвалтом і держить
у себе замість підложниці». Друга причина: що, тримавши Вашу милість у себе, я
б не міг жадною мірою витримати, та й
Ваша милість так само; мусіли б ми із собою жити так, як подружжя каже, а потім
прийшло б неблагословення від церкви
і прокляття, щоб нам з собою не жити.
Де б я на той час подівся, і мені через те
Вашу милість жаль, щоб потім на мене
не плакала».

З

«Моє сердечне кохання! Прошу і
вельми прошу, зволь зі мною побачитися
для усної розмови; коли мене любиш, не
забувай же, коли не любиш, не споминай
же; згадай свої слова, що любить обіцяла, на що мені і рученьку біленькую дала.
І повторно і постократно прошу, признач
хоч на одну хвилину, коли маємо з собою
бачитися для спільного добра нашого,
на яке сама ж перед цим зволила була,
а поки те буде, пришли намисто з шиї
своєї, прошу».
«Моє серденько! Уже ти мене ізсушила красним своїм личком і своїми обітницями. Посилаю тепер до Вашої милості
Мелашку, щоб про все розмовилася, а

б ми із собою
« Мусіли
жити так, як подружжя
каже, а потім прийшло б
неблагословення від церкви
і прокляття.

»

Ваша милість не стережись її ні в чому,
бо вірна є Вашій милості і мені у всьому».
«Моє серце коханеє! Сама знаєш, як я
сердечно, шалено люблю Вашу милість;
ще нікого на світі не любив так; моє б то
щастя і радість, щоб нехай їхала та жила у
мене, тільки ж я уважав, який кінець цього може бути, а особливо при такій злості та заїлості твоїх родичів; прошу, моя
любенько, не міняйся ні в чому, оскільки
неоднократ слово своє і рученьку дала,
а я взаємно, коли живий буду, тебе не
забуду».
«Моє серденько! Тяжко болію від
того, що сам не можу з Вашою милістю
просторо поговорити, щоб на відраду вчинити Вашій милості в теперішнім
смутку; чого Ваша милість од мене потребуєш, скажи все сій дівці; нарешті,
коли вони, прокляті твої, тебе цураються,
іди в монастир, а я знатиму, що на той час
з Вашою милістю чинити, що потрібно, і
повторно я пишу, ознайми мене, Ваша
милість».
Джерело uk.wikipedia.org/wiki. n

«Не зійшлися характерами»

— так найчастіше відповідають розлучені українці на запитання про
причини розриву шлюбу. Соціологи наголошують, що в цьому списку саме психологічна
несумісність займає першу сходинку, а вже
за нею йдуть зрада, залежність одного з партнерів від алкоголю чи наркотиків, сексуальна
невдоволеність тощо.
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n Особливий випадок

НАЗИВАЄ СЕБЕ «СИНОМ БОЖИМ»
ТА «ІСУСОМ ХРИСТОМ У ЧЕТВЕРТОМУ
ВТІЛЕННІ»
Фото rivnepost.rv.ua.

Досі не завершилося
розслідування щодо
рівненської організації
з неофіційною назвою
«Коло слухачів». Торік
навесні її членів публічно
звинуватили у сектантстві.
Попри те, що справа
була гучною, а до нього
зарахували кількох доволі
відомих людей Рівного, досі
немає результатів роботи
поліції та прокуратури, які б
або довели, або спростували
те, що в обласному центрі
вже декілька років існує секта.
Та й офіційно правоохоронці
шукають не доказів цього,
а доводів шахрайства
з нерухомістю

Опанасюк начебто
« Петро
володіє певними
екстрасенсорними
здібностями,
різноманітними методами
впливає на багатих
людей і змушує їх йому
підкорятися,
фінансувати.

»

Левко ЗАБРІДНИЙ
Петро Опанасюк запевняє, що спілкується зі «світлими» та лікує людей за допомогою
спеціальної «рамки».

фіційна назва «Кола слухачів» —
Українське товариство охорони
пам’яток історії та культури Рівненської області. До минулого року
про нього мало говорили, окрім хіба
випадку, коли товариство створило
фільм про битву під Берестечком,
в якому зовсім по-іншому висвітлено події 1651 року, аніж пише більшість істориків. Зареєстроване воно
на колишнього начальника міського
управління охорони здоров’я Михайла Стичишина та Сергія Лейчука. Проте лідером «Кола» називають 67-річного Петра Опанасюка. Принаймні
це стверджували на прес-конференції

О

Ясковця. До суду по суті справу так
і не було передано, хоча розслідування ведеться одразу за двома статтями
Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах та підроблення документів. Фактично за два
роки провадження звелося до суто
«матеріальної» частини — визначення, чиїм буде майно. Звинувачення
у тому, що «Коло слухачів» «заманює»
та обдурює людей як секта, у провадженнях поки не згадується.
Як наголошується в судових ухвалах, що стосуються провадження,
експертиза вже довела, що підписи
Анатолія Ясковця на документах про
відчуження автомобілів його підприємства «Автотехнологія» є підробленими. У липні суд надав слідчому доступ до документів на авто та до самих авто, які фігурують у справі, але
без права їхнього вилучення. Зокрема і до «Тойоти Камрі», яка належала
підприємству Ясковців і якою нині,
як йдеться у судових рішеннях, їздить
Петро Опанасюк. n

n Кримінал

ЧИМ НЕ ДОГОДИЛО ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО?

«Повернулися — і починають
займатися підривною діяльністю»

Минулої неділі від чергового управління Державної служби надзвичайних
ситуацій до поліції надійшло повідомлення про пожежу в селі Боратин
Луцького району
Фото glavred.info.

Повернення в Україну
керівника Адміністрації
президента часів
Януковича Андрія
Портнова та його
антиукраїнська,
провокативна діяльність
є заслугою чинної влади,
зокрема Президента
Зеленського
Петро МАКАРУК

П

Анатолій Ясковець стверджував, що
сам перебував у «секті», а коли відмовився її фінансувати та вирішив покинути, від нього під впливом Опанасюка
начебто відмовилися і дружина, і доньки. Роман Томчишин підозрює організацію у смерті своєї дружини Алли, яка
до того, як стати членом «Кола слухачів», працювала у ПДМі.
Члени «Кола слухачів» заперечували будь-яку причетність до сектантства. Стверджували, що є православними християнами і цікавляться
історією. А звинувачення чоловіків
називали не інакше, як боротьбою

торік рівненський бізнесмен Анатолій
Ясковець та Роман Томчишин, які звинуватили Петра Опанасюка в організації секти та шахрайстві.
Чоловіки заявили, що Петро Опанасюк називає себе «сином Божим»
та «Ісусом Христом у четвертому втіленні». Окрім того, він начебто володіє певними екстрасенсорними здібностями, різноманітними методами
впливає на багатих людей і змушує
їх йому підкорятися, фінансувати.
А сам Опанасюк начебто запевняє, що
спілкується зі «світлими» та лікує усіх
за допомогою спеціальної «рамки».

n Точка зору

ро це в ефірі телеканалу
«Прямий» заявив політолог,
аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач (на фото).
– У випадку з Тетяною Чорновол нинішнє керівництво ДБР
вважало, що воно може нехтувати
(заявами про злочини. — Ред.). Бо
Тетяна не є впливовою людиною,
не є депутатом. А такі люди, як Андрій Портнов та багато інших, які
повернулися в Україну нещодавно, — вони займаються юридичним «тролінгом», провокуванням
інформаційного простору, журналістів, громадян, судових органів.
У попередні роки сиділи за кордо-

за майно. Так у Томчишина з представниками організації виник спір
за квартири, які були зареєстровані
на покійну дружину. У Ясковця та його
жінки, яка входила до «Кола слухачів», — за автомобілі та нерухомість.
Анатолій Ясковець, до прикладу, досі
судиться із Петром Опанасюком за перереєстровані авто, хоча його дружина зазначала журналістам, що переписала майно на родину Опанасюка
тимчасово, а від чоловіка пішла, бо він
зраджував.
Кримінальне провадження, яке
стосується «Кола слухачів», правоохоронці відкрили у 2017 році — після
скарг Романа Томчишина та Анатолія

ном і боялися в’їхати в країну. Нинішнє керівництво за президентства Зеленського толерує таких
людей, — сказав політолог.
Горбач зазначив, що повернення в Україну людей на кшталт Портнова є заслугою чинної влади:
— Немає жодної реакції від Зеленського чи від уряду на провокативну, антиукраїнську діяльність
Андрія Портнова. Навіть усної,
навіть просто засудження. Тому
я вважаю, що це заслуга нинішньої
влади –те, що такі люди повернулися в Україну і починають займатися підривною діяльністю», — наголосив експерт. n

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а місце інциденту одразу ж виїхала
слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що ввечері
після 20-ї години хтось розбив вікно
офісу приватного підприємства та кинув
у приміщення пляшку із легкозаймистою
речовиною. У результаті цього сталося задимлення кабінету. Ніхто з людей
не постраждав.

Н

За цим фактом внесено відомості
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про
замах на умисний підпал чужого майна.
Слідчі проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних
до скоєння правопорушення та притягнення їх до відповідальності. Досудове
розслідування триває. n

СПОЧАТКУ — НАРКОТИКИ, ТЕПЕР — ЗБРОЯ
За процесуального керівництва Іваничівського
відділу Володимир-Волинської місцевої
прокуратури у межах розслідування
кримінального провадження про незаконне
поводження з бойовими припасами та вибуховими
речовинами працівники поліції під час
санкціонованого судом обшуку в оселі 35-річного
мешканця селища Іваничі вилучили набої
та детонатори
Наталка МУРАХЕВИЧ

се це чоловік зберігав незаконно. Нині
вирішується питання

У

щодо повідомлення йому
про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 263 Кримінального

кодексу України, та про обрання запобіжного заходу (санкція інкримінованої
статті — позбавлення волі
на строк від 3-х до 7 років).
Зауважимо, що стосовно цього ж громадянина
у суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним наркозлочинів —
зокрема, незаконного придбання, зберігання з метою
збуту та збуту таблеток
із вмістом наркотичного засобу — бупренорфіну. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Ті, що тримають небо

ЗНАМЕНИТИЙ АКТОР ПЕТРО ПАНЧУК
ВЛІТКУ БУВ… МУЗИКАНТОМ НА ЧОТИРЬОХ
ВЕСІЛЛЯХ!
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Закінчення. Початок на с.1

розірвав духовний зв’язок
сучасників із нашими дідами-прадідами. Заспокоївся
тоді, як зрозумів: якщо маємо
цю ворожнечу, то заслужили
таке випробування через
те, що мало ходили на Божі
служби, вірили, поважали
одні одних, що тепер мусимо
більше молитися, бо Господь
неодмінно спитає, чи не дарма потривожили Його, вибираючи церкви…

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ІМПРОВІЗУВАВ НА СЦЕНІ,
БО … ЗЛАМАВ НОГУ

Кажуть, якби знав, де впадеш, то подушку підклав би…
Петрові Фадейовичу на думку
спала ця народна мудрість.
… Те а т р а л ь н и й с е з о н
ще був у розпалі. Петро Панчук грав Гарпагона у виставі Жана Мольєра «Скупий»
на сцені столичного драматичного театру імені Івана
Франка. Був, як завжди, щирим у кожному слові, погляді,
подиху. В одну з таких секунд,
різко повернувшись, відчув
пекучий біль у нозі. Звісно,
публіка не помітила, а актори
зауважили несподівану імпровізацію в монологах і динаміці головного персонажа.
Дні з ногою у гіпсі пану Петрові видавалися безкінечно
довгими…
— Оце так буває, як забуваєш, скільки років маєш
і поспішиш, — віджартувався тоді Петро Фадейович,
зауваживши: —Зате маю чимало часу, щоб повернутися
подумки в молоді роки. Чекав
літа, мріяв пройтися по батьківській землі хворою ногою.
Здавалося, зцілення настане
швидше через дотик до неї.

ПІСЛЯ ТРІУМФУ… ТИША

Петро Панчук із керівником аматорського театру районного народного
дому «Просвіта» Валентиною Гриб.

Про свої почуття актор розповів так:
— Я помітив, що люди стали говорити тихіше й озиратися. Ділився з односельчанами своєю думкою, працював завжди не для китайців чи

навіть тоді, коли свої погляди я мотивував знанням
напам’ять 15 вранішніх молитов перед вірянами, які
не знають жодного рядка
молитви «Вірую…», що ревно ходжу до церкви 20 років

крок Петра Панчука на рідній Горохівщині
« Кожен
цього літа фіксували столичні кіношники
на чолі з продюсеркою Оленою Семак. Проєкт
називається «Деміург».

»

«МОЛИТИСЯ ТЕПЕР
МАЄМО СИЛЬНІШЕ»

Петро Панчук перед поїздкою додому, на Горохівщину, відчував тривогу. Саме
тоді громада села робила
перші кроки до Православної
церкви України, тож воно зустріло земляка насторожено.

німців, а для українців, хоча
за особливі заслуги перед
Україною, за які отримав
звання «народний», заробив
місячну надбавку до пенсії
400 гривень.
— Мене мало розуміли

поспіль і щоліта на велосипедах із дружиною Людмилою їздимо в Почаїв, — каже
Петро Панчук. — Брав молитовник і йшов до лісу. Тиша
зосереджувала, і мені здавалося, що щось чи хтось наче

Літні дні відцвітали. У Лобачівці темна ніч заставала
хліборобів у сільському клубі.
Вкрай утомлені односельці,
поспішаючи на репетиції «Балади про Степана», присвяченої авторові пісні-гімну Волині та збірки «Волинь моя»
Степанові Кривенькому, працювали на сцені до сьомого
поту. І 15 вересня, у день 27-ї
річниці смерті Піснедара,
на першому відкритому фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Волинь
моя, краса моя» лобачівці феєрично відкрили велелюдне
дійство, гостями якого були
27 колективів Волині. Одну
з головних ролей у виставі
грала дружина знаменитого
актора — Людмила.
Петро Панчук планував
гастролі в Польщі, інших країнах… А якось його друг дитинства Олександр Цісарук
попросив… зіграти на весіллі.
«ЦЕ НАВІТЬ ЩОСЬ
БІЛЬШЕ, ЯК ТЕАТР»

Виявляється, актор Петро
Панчук — хороший музикант.
Дружив із трубою ще з дитинства. Особливо прикипів

душею до інструмента, коли
служив у 1972 році в оркестрі
штабу Чорноморського флоту
в Севастополі. Мріяв, що після повернення з армії буде
не лише, як тато, грати на весіллях, а й створить у Лобачівці духовий оркестр.
Цю мрію юнак постійно
виношував у серці: купував
нотні зошити і навіть після
найважчих солдатських буднів не лінувався переписувати в них ноти маршів, танго,
вальсів… Протягом двох років
їх назбиралося так багато, що
частину довелося надсилати
додому поштою.
Час, звісно, вніс корективи у життя, та вміння грати
на трубі й досі слугує знаменитості. Не здивувався, коли
7-річний синочок Серафимко виявив бажання опанувати блокфлейту. І доки малий
у столиці на уроках музики
пробував утрапити у свої
перші нотки, цього літечка
його зірковий татусь завзято
відіграв у селах Горохівщини
чотири весілля. Був затребуваним і в духовому оркестрі
горохівчан у День Незалежності України, на обжинках
у Воютині.
Знані на Волині музиканти з Лобачівки —Тарас Гриб,
Олександр Шепшелей із сином Богданом, Іван Якушик
зі Смоляви, з якими грати
в ансамблі Петру Панчукові
запропонував Олександр Цісарук, радо прийняли нового
трубача у свій музичний гурт.
— Весілля — це навіть
щось більше, як театр, це живий зв’язок із душею народу, — каже митець.
Кожен крок Петра Панчука на рідній Горохівщині цього літа фіксували столичні
кіношники на чолі з продюсеркою Оленою Семак. Проєкт називається «Деміург».
Зйомки фільму відбуваються
за підтримки Українського
культурного фонду. Та вони
не заважали пану Петрові займатися сільською працею:
згрібати хмелиння, клепати
косу... n

n Пульс дня

НА ЛЮБОМЛЬЩИНІ
ЗА ОДИН ДЕНЬ —
ДВІ АВАРІЇ
4 листопада на вулиці
Центральній у селі Черемошна
Воля трапилася дорожньотранспортна пригода
зі смертельним наслідком
Василь БАЛИМ

-літній чоловік їхав мотоциклом «Вайпер 150» і, ймовірно, не впорався із керуванням та впав. Від отриманих
травм він помер на місці події.
Цього ж дня близько 21-ї години
у селі Підгородне Любомльського
району 30-річний лучанин, який був
за кермом БМВ Х5, злетів у кювет.
Внаслідок цього чоловік отримав
тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації
Любомльського територіального
медичного об’єднання.
Поліція Волині закликає громадян неухильно дотримуватися правил безпеки дорожнього руху, бо їх
порушення коштує здоров’я, а то й
життя. n
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ЗА НАРУГУ
НАД МОГИЛОЮ
ДОВЕДЕТЬСЯ
ВІДПОВІДАТИ
В Іваничівському районі
за підозрою у крадіжці
надгробної плити з кладовища
у селі Осмиловичі поліція
затримала 32-річного жителя
Нововолинська

ТІЛО УТОПЛЕНИКА
ЗНАЙШЛИ
ВОДОЛАЗИ
3 листопада до поліції
звернулася жителька
селища Рокині Луцького
району із заявою з приводу
того, що ще у п’ятницю
(1.11) її 33-літній син пішов
з дому та не повернувся
Богдана КАТЕРИНЧУК

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ума завданих матеріальних
збитків — 5 тисяч гривень.
Співробітники Іваничівського
відділення поліції встановили, що
злодій — мешканець шахтарського
міста. Затриманому повідомили про
підозру у вчиненні правопорушення,
передбаченого ч. 3 ст. 297 (наруга
над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання
зловмиснику міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає від чотирьох до семи років
позбавлення волі. n

С

«ВІТАЄМО НАШИХ
ВОЛИНСЬКИХ
СОЛОВЕЙКІВ»
Віцеадмірал, перший командувач
Військово-Морських сил України
Борис Кожин вручив відзнаки
«Патріот України» дуету «Душа
Волині» у складі заслуженої
артистки України Алли Опейди
і заслуженого працівника культури
України В’ячеслава Судими
Марина ЛУГОВА

а цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і почали шукати чоловіка,
який зник безвісти. При опитуванні місцеві жителі розповіли
правоохоронцям, що бачили
його того дня біля місцевого
ставка. Тоді до пошуків була залучена водолазна служба. 4 листопада мешканця Рокинь знайшли
у згаданій водоймі.
За інформацією завідувача
сектору комунікації поліції Волині Віктора Гомоля, ознак насильницьких дій на тілі не виявлено.
Однак остаточну причину смерті
встановить судмедекспертиза. n

З

ро це повідомила на сторінці
у фейсбуці автор текстів поетеса
Ніна Омріяна-Бай. Вона зазначила, що в репертуарі відомих не лише
на Волині, в Україні, а й далеко за її межами артистів їхні спільні пісні. «Алла
Опейда і В’ячеслав Судима одними
з перших почали виконувати українські
патріотичні пісні і, без сумніву, першими — повстанські. Вони неодноразово
виступали перед захисниками на Сході
України, зокрема у Волновасі. Тож щиро
вітаємо дорогих і талановитих наших
волинських соловейків, які дарують радість, підіймають дух своїм шанувальникам», — йдеться у повідомленні. n
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n Проблема
Фото Лариси ЗАНЮК.

Дві парти для двох учнів нової
української школи.

Директор школи і голова сільської ради –
поруч у роботі і житті.

Такі кумедні класики можна грати
просто на коридорі.

ЩОБ ШКОЛА У КВІТНЕВОМУ КВІТЛА
ЩЕ БАГАТО РОКІВ
У переддень осінніх канікул у навчальному закладі села
з весняною назвою, що входить до Щуринської сільради
Рожищенського району, влаштували прибирання території.
Бо треба дітей привчати до роботи, пояснює директор, і щоб
шанували працю інших

клас, де монітори хазяйновито накриті
тканиною. Спортзалу, правда, немає, але
то не біда — діти стрибають класики просто на коридорі, а теплої пори — на вулиці. Є внутрішні туалети, підведена вода

Лариса ЗАНЮК

а подвір’ї велетенські дерева поcкидали листя — є що прибирати.
Василь Іванович Луців тут директорує з 1981 року. Перше місце роботи
і єдиний запис у трудовій книжці: «Прийнято на посаду вчителя фізкультури
і трудового навчання», а 1985-го — «Переведено на посаду директора». З майбутньою дружиною Євгенією Іванівною,
математиком за фахом, закінчивши Дрогобицький педінститут, потрапили сюди
за розподілом. Важко було звикати, хотів відпрацювати три роки й вертатися
на рідну Львівщину, в село Гірське. Але
тут одружився, житло побудували просто
через дорогу від роботи, поряд церква,

Н

Будинок культури — всі блага. Так і залишився. Днями й 60-ліття відсвяткував.
Школа в Квітневому малокомплектна — на 26 дітей припадає 13 учителів,
але кожен предмет тут викладає фахівець. Наприклад, англійської й німецької
навчає педагог, який знає ще й італійську та польську. Коли голова колгоспу
Андрій Максимов 30 років тому будував
цей начальний заклад, то розраховував
на 120 учнів, але найбільше їх було 80. Бо
колгосп розпався і люди роз’їхалися в міста. Школа затишна. Сільська рада виділяє кошти на ремонт. Кабінети тематичні
(у кабінеті історії — подарований першим
випускником школи Олександром Майструком прапор з війни), комп’ютерний

випросив
« Директор
в управлінні дві кольорові
парти для першокласників,
яких цього року лише двоє.
А хіба ж вони винні, що їх
не п’ятеро?

»

до умивальників, хоч старого «мийдодира» теж не викидають — страхуються. Заклад один із небагатьох, що опалюються
електрикою. Цього року перерахували
витрати і вийшло, що це дешевше, ніж
газове опалення в інших школах, і кочегарів не треба. А при 20-градусному морозі система витримує до трьох діб. Одна
проблема — мало в школі дітей. Дирек-

тор із сільським головою вже задобрюють
переселенців зі Сходу, знайшли одним
таким з двома дітьми й житло недороге.
«Мусимо втриматися будь-якими методами, бо школа для села — це все», — каже
мудрий менеджер-директор. Він здатний
заради дітей на все: випросив в управлінні дві кольорові парти для першокласників, яких цього року лише двоє, тому їм
«не положено» користуватися благами
нової української школи. «А хіба ж вони
винні, що їх не п’ятеро?» — ставить риторичне запитання Василь Іванович.
У його кабінеті на почесному місці —
портрет Антона Макаренка, який виховував працею. «Дотримуєтеся його педагогіки?» — запитую. І одразу чую впевнене
директорське: «Так, вчимо працювати
і самі трудимося нарівні з дітьми. Я перший стаю до роботи, діти загрібають,
а я вожу листя тачкою», — пояснює Василь Іванович процес трудотерапії.
В оточенні могутніх ясенів і якихось
невідомих хвойних гігантів, під захистом
Покровської церкви… Чи все ж вистоїть школа? Хоч їй тільки 30 літ, та освітні
реформи взяли жорсткий курс. І якщо
наступного року раптом не набереться
25 учнів, який буде наказ? Директор відволікає від цих думок. У кількох метрах
від школи — унікальний пам’ятник учасникам Брусиловського прориву. 28 липня
1916-го у цих місцях був страшний бій
біля річки Стохід, там полягла в болоті чи
не вся царська гвардія. Снаряди у торфовищах ще й досі вибухають у спеку. Аж посушливого літа 1933-го селяни позбирали кістки полеглих на болоті й похоронили
у спільній могилі, а за склом повкладали
черепи, як свідчення масового поховання.
У 2010-му директор школи із сільським
головою вирішили замурувати ті черепи, щоб діти не лякалися. Коли взялися
до роботи, то знайшли пляшку з листом
із минулого, в якому описано, що тут поховані рештки 320 воїнів царської гвардії.
Тож наші сучасники вклали в ту пляшку й
послання від себе — пояснили нащадкам,
чому втрутилися.
Хочеться, щоб наступним поколінням
залишалася гарна історія. І школа щоб
не стала закинутим пам’ятником у ній,
а повнилася дитячим галасом і через
століття. А для цього потрібно, аби в селі
народжувалися дітки і щоб робота була
в їхніх батьків. n

Р Е К Л А М А

Сільськогосподарське
підприємство

ТЕРМІНОВО
ВІЗЬМЕ
НА РОБОТУ
СЛЮСАРЯОПЕРАТОРА.

Вахтовий метод. Житлом
забезпечуємо. Заробітна
плата —

10 тис. грн.
Тел. 0673321561.

ПП БУРМАКА Н. П.
9, 16 та 23 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) 75E11E75,
20E05E55, моб.:
095E808E20E53, 98E388E88E36.
м. Рівне, тел. (0362) 43E57E58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63E16E16, 63E25E28.
Ліцензія Серія АВ № 539362
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n Футбол

«ДИНАМО» — «ШАХТАРЮ»:
«В УПЛ МИ ЩЕ ПОВОЮЄМО — НУ А КУБОК
ВІДДАВАЙТЕ ВЖЕ!»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«Д

инамо» (Київ) — «Шахтар»
(Донецьк) — 2:1 (1:0 —
Сергій Сидорчук, 22 хв;
1:1 — Тарас Степаненко, 90+2 хв;
2:1 — Денис Попов, 109 хв)
Кубок України з футболу, 1/8 фіналу. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський». 30 жовтня 2019 року.
34865 глядачів. Головний суддя Віктор
Копієвський (Кропивницький).
Волею жеребу «Динамо» та «Шахтар» розпочали кубковий похід відразу з очної зустрічі. Беззаперечним
фаворитом цього поєдинку видавалися «гірники». Адже вони вже чотири
рази поспіль здобували Кубок України,
а в УПЛ нині лідирують з 10-очковим
відривом від киян.
Проте столичний клуб доволі несподівано видав дуже сильний матч.
Кращим у складі «біло-синіх» на полі
був Сергій Сидорчук — саме він на екваторі першого тайму і відкрив рахунок, поклавши у ворота принципового суперника справді шедевральний
м’яч. Капітан динамівців наважився
на дальній удар — і на початковій
траєкторії здавалося, що м’яч летить у ближню «дев’ятку». Проте
потім футбольний снаряд, неначе
керований пультом дистанційного
управління, робить приголомшливо
фантастичну дугу і залітає в дальню
«дев’ятку»!
Далі кияни продовжували непогано контролювати гру, хоча й не зуміли
скористатися відразу кількома нагодами збільшити свою перевагу в контратаках. За що, зрештою, й були покарані.
Під самісіньку завісу зустрічі Віктор
Копієвський виписує пряму червону
картку півзахиснику «Динамо» Володимирові Шепелєву. І цілком справедливо. Інша справа, що в дебюті поєдинку
головний арбітр відверто пошкодував
Тараса Степаненка, показавши йому
за грубий фол лише «гірчичника»…
«Шахтар» іде на справжнісінький
штурм воріт Георгія Бущана — під час
стандарту на доданих хвилинах забивати біжить навіть Андрій Пятов!
І ці дії дають результат. Той таки
Степаненко з-поза меж штрафного

Подейкують, що десь у Мадриді в цей момент зітхнув 33-річний Серхіо Рамос.
Мовляв, можна й на пенсію – «наступник» є!

там як, у ті хвилини
« Хай
здавалося, що «Динамо»
в екстратаймах
анічогісінько не світить.
Адже на боці «Шахтаря»
була не лише чисельна,
а й емоційна перевага…

»

майданчика відправляє м’яч у ворота — 1:1!
«Гірники» скачуть від радості!
А в лавах «Динамо» — справжнісінький розпач.
Хай там як, у ті хвилини здавалося, що «Динамо» в екстратаймах
анічогісінько не світить. Адже на боці
«Шахтаря» була не лише чисельна,
а й емоційна перевага…
Щоправда, Копієвський кількість
гравців обох команд доволі швидко
урівняв. Другу жовту картку в матчі
одержав той таки Степаненко. Спочатку Тарас наче й змирився з цим
(імовірно, таки пам’ятаючи грубий епізод за своєї участі на початку матчу),
проте… швиденько отямився і показав
себе у всій красі. Досвідчений 30-річ-

ний футболіст буквально кидався
на арбітра, аж партнерам-«гірникам»
доводилося відтягувати.
Ну а далі — вже у другому екстратаймі — настав зоряний час 20-літнього Дениса Попова. Згадавши славні
часи цьогорічного Молодіжного чемпіонату світу, захисник киян зі зростом
187 см (і зовнішністю суворого хлопця
з київської Троєщини!) сміливо й акцентовано пішов на подачу з кутового від свіженького уругвайця Карлоса
де Пени.
Це було щось: Попов ретельно
розігнався, крутезно вистрибнув,
на мить завис у повітрі — і вгатив
лобом м’яч у ворота суперника, неначе десантник з анекдота 150-міліметрового цвяха в дубову дошку!
І цього разу переможний рахунок
кияни з рук уже не випустили.
Разом з «Динамо» до кубкового
чвертьфіналу пробилися ще чотири
представники УПЛ: «Десна», ФК «Маріуполь», «Ворскла» та ФК «Олександрія». Першу лігу на цьому етапі представлятимуть кривдник луцької «Волині» закарпатський «Минай» та фіналіст
попереднього розіграшу «Інгулець».
А ось восьмим у цій компанії буде

друголіговий «Альянс» із селища Липова Долина на Сумщині.
ЗА ВОРОТАМИ

Олексій
Михайличенко,
головний тренер
«Динамо»:
«Гра вийшла гідною
фіналу. Два принципові суперники показали якісний футбол.
Хороші емоції, хороші моменти.
На жаль, не змогли доводити до логічного завершення контратаки, але
в обороні зіграли надійно, зібрано.
Непогано, що забивають молоді
виконавці. Чим більше людей забиває — людей з різним амплуа — тим
краще. Хіба що хотілося б, щоб більше забивали форварди».
Луїш Каштру,
головний тренер
«Шахтаря»:
«Ми дуже погано почали гру. Жахливо провели
стартові 15 хвилин, пропустили гол.
Потім усе трішки покращилося.
Зробили перестановки і дещо виправили ситуацію».
Результати 13-го туру УПЛ:
«Карпати» — «Шахтар» — 0:3; «Ворскла» — «Десна» — 0:1; ФК «Олександрія» — ФК «Маріуполь» — 3:1;
СК «Дніпро-1» — «Зоря» — 1:4; «Динамо» — ФК «Львів» — 4:0; «Колос» —
«Олімпік» — 1:2.
М
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ
Команда
І В Н П М
«Шахтар» (Донецьк) 13 12 1 0 39-6
«Динамо» (Київ)
13 8 3 2 28-8
«Десна» (Чернігів)
13 8 2 3 20-7
«Зоря» (Луганськ)
13 7 4 2 27-12
ФК «Олександрія»
13 7 2 4 17-14
ФК «Маріуполь»
13 4 4 5 12-19
«Олімпік» (Донецьк) 13 4 2 7 12-23
«Колос» (Ковалівка)
13 4 2 7 10-25
СК «Дніпро-1» (Дніпро) 13 3 2 8 13-21
«Карпати» (Львів)
13 2 4 7 9-19
ФК «Львів»
13 2 2 9 8-24
«Ворскла» (Полтава) 13 2 2 9 9-26

О
37
27
26
25
23
16
14
14
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8

У гонці бомбардирів продовжує
лідирувати гравець «Шахтаря» Жуніор Мораєс — 11 голів.
Ну а вже 10 листопада ми станемо
свідками чергового протистояння грандів українського футболу: в центральному матчі усього другого кола «Шахтар» у Харкові прийматиме «Динамо».
Кияни цього разу гратимуть без Сидорчука (який у поєдинку з ФК «Львів»
ще у першому таймі примудрився заробити два гірчичники), але з Поповим,
який у поєдинку з львів’янами відкрив
лік своїм голам і в УПЛ. n

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.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ
ОБСЯГІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Повна назва документа державного
планування: «Схема планування окремої
частини Локачинського району Волинської
області, на якій реалізуються повноваження
Затурцівської сільської ради».
Орган, що прийматиме рішення про
затвердження документа державного планування: Локачинська районна державна
адміністрація.
Розробник документа державного планування: ТзОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ».
Підставою для розроблення документа
державного планування є розпорядження
голови Локачинської райдержадміністрації
від 03.09.2019 року № 135 «Про розроблення схеми планування окремої частини тери-

торії Локачинського району».
Із заявою про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування можна ознайомитися і подати пропозиції та зауваження
з 08 до 23 листопада 2019 року за адресою:
45500, смт. Локачі, вул. Миру, 37, адмінприміщення Локачинської райдержадміністрації, каб. № 33 з 8.00 до 17.00. Відповідальний: Пилипчук Федір Володимирович, контакти: тел. 21 406, моб. 0975464103.
Електронна версія заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки
проєкту документа державного планування
на офіційній вебсторінці Локачинської райдержадміністрації, http://www.locadm.gov.
ua/.

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

Вітаємо!
Відсвяткували золоте весілля найкращі батьки, жителі села Серхів Маневицького району
Тетяна Сергіївна
та
Василь Сергійович
САВЧУКИ.
50 років спільного подружнього життя накувала вам зозуля. Така довга життєва дорога
пліч-о-пліч випадає не всім. Хай щедрою і щасливою
буде ваша доля. Бажаємо здоров’я міцного, довгих
років життя, чистої джерельної води і ніякої біди.
Спасибі вам, наші найдорожчі, за науку, добро, ласку, тепло душі. Нехай Господь Бог дарує вам многая
і благая літа!
З любов’ю
діти, внуки, правнучки.

То в нардепа
Яременка був
цілий «гарем»?
с. 2

СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА

«Як пояснити, що виживає той, хто за всіма
канонами не повинен був вибратися, і вмирає
інший, кому медицина пророкувала життя?»

»

Фото youtube.com.

Цікава

У номері — схема
вишивки!

с. 7

»

l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА
Фото poetryclub.com.ua.

Фото durdom.in.ua.

Ті, що стоять поруч
зі смертю…

ГАЗЕТА +

на вихідні

«Я не маю вже душевних сил...»

7 листопада 2019 року №45 (101) Ціна 6 грн

Фото unian.ua.

l ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ

Сильна жінка:
досягнення чи драма?
Або Чому нема тепла в будинку,
який звела ВОНА?
— Я дала йому все! Спочатку полюбила його і народила
йому дітей, потім, у скрутні часи, поїхала в Італію
і заробила грошей, на які ми збудували сучасний дім з уcіма
зручностями. За мої кошти придбали меблі та все-все.
Я купила гарний одяг чоловікові, собі, дітям. І повернулася
додому. А він пішов до іншої. Будинок у мене є, а дому нема!
Я не маю з ким у ньому жити! Діти — добре, але я — жінка,
я так втомилася, дуже хотіла чоловікової ласки і тепла, а він
обігрівав іншу, доки я працювала, заробляла на сім’ю!
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

«Більш не підеш ти з хлопцями...»

Коли свічки під час вінчання
горять спокійним полум’ям,
то життя молодих буде щасливим
Осінь — пора весіль, бо ж то вже в полі все прибрано,
запаси на зиму зроблено. Так було з давніхдавен, що саме восени найбільше молодих пар
одружувалося. Вертаються до нас, на щастя,
і старі добрі традиції. Про весільний обряд (яким
він був у минулому і яким дійшов до наших
днів) ми розмовляли з лучанкою Олександрою
Кондратович (на фото) — дослідницею звичаїв
наших предків
Катерина ЗУБЧУК

«ЩЕ Й ДОСІ МУЧУСЬ, ЩО НЕ ВСЕ
ЗАПИСАЛА У БАБИ КЛАДЬБИ»
— Олександро Павлівно, звідки цей інтерес до минувшини, зокрема, до поліського весільного
обряду?
— Звичайно, він пов’язаний

значною мірою з моєю професією
вчителя-філолога. Але почалося
не з фаху. Треба повернутись у моє
дитинство. Мені було, мабуть, років
десять, коли я зацікавилась фольклором, почала сама співати українські народні пісні, почуті в рідному
селі Кримне Камінь-Каширського
району, відчула красу різноголосся.
А головне — побачила весільне дій-

ство, яке запало в мою дитячу душу.
— Тобто дитяча цікавість перейшла згодом у серйозне заняття, про що свідчать і ваші книги
про весілля на Поліссі.
— У 1957 році я почала активно займатися збором фольклору,
того матеріалу, з якого вимальовувався весільний обряд. Працювала
я в школі села Качин Камінь-Каширського району, і жила тут баба
Кладьба (так кликали Клавдію Михайлівну Логвинську), яка знала безліч пісень. Я й досі караюсь, мучусь,
бо не встигла за різними домашніми
клопотами записати все, що вона
могла наспівати. А знала ця бабуня
пісень до всякого випадку — веселого і сумного.

Закінчення на с. 14

»

мене страшна депресія. Я приїхала з Німеччини
додому. Назовсім. Тепер я сплю
в будинку, зведеному на мої
гроші, лежу на ліжку, купленому
на мої гроші. Поруч зі мною —
чоловік, за якого я виходила
заміж і якому народжувала
дітей. Він змінився! Став мені
чужим! Я його таким не знала.
За 10 років нашого телефонного спілкування ми cтали якоюсь «механічною», віртуальною
сім’єю. Мені так холодно біля
нього, що я плачу вдень та вночі
і не знаю, чи зможу жити. Мешкати у збудованому за моїм проєктом гарному «холодильнику».
Я не маю душевних сил наповнити дім теплом!
— Я була на роботі в Польщі. Недовго, всього пів року.
У моєї подруги раптово помер
чоловік, і я сказала своєму: «Підтримай Гальку, їй зараз тяжко!»
Він і постарався! Приїжджаю додому, а село все за животи три-

—У

мається од сміху: вони живуть
разом! Так я втратила і подругу,
і чоловіка.
Таких розповідей — тисячі!
Історій, у яких слабкій статі сподобалося бути сильною і діяти,
як мужчина. Тільки-от сильній
жінці ніхто не сказав, що її коханому буде, м’яко кажучи, неприємно спати в одному ліжку з чоловіком, який зовні нагадує його
дружину. Хоч мимо сильної бага-

“

Мені так
холодно біля
нього, що я плачу
вдень та вночі
і не знаю, чи зможу
жити.

то разів пролітали слова про силу
жінки в її слабкості. Але колись
ображена, вона закривається
від слабкості, захищається всіма
доступними способами. Бо їй так
боляче від чоловічих ран!

Закінчення на с. 13

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

«ЦІКАВА»

«ЦІКАВА»

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 7 листопада:
Уроки європейського
заробітчанства:
чому після
повернення додому

Коли свічки під
час вінчання
горять спокійним

подружнє ліжко стає
холодним?

полум’ям, то
життя молодих
буде щасливим

Коні, врятовані
від обстрілів: як мати
і донька зберегли
табун із Авдіївки

То в нардепа
Яременка
був цілий
«гарем»?

А на сайті volyn.com.ua – теж море цікавої інформації!

ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
У ПРОДАЖУ!

ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Запитуйте у ваших листонош або у відділеннях поштового зв’язку!

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

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 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» 12:35, 16:15 Кліпи
учасників дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення-2019»
12:45 Своя земля 13:10
#ВУКРАЇНІ 13:45 Пліч-о-пліч
14:30 Д/ц «Аромати Шотландії»
15:15 Хто в домі хазяїн 15:45
Відкривай Україну з Суспільним
16:25 Д/ф «Острови. Азорські
острови: відкривачі, кити,
вулкани» 17:30 Наші гроші 18:25
Тема дня 19:30 Перший на селі
19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:25
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:15 Д/ц «Дикі тварини»

05:45 Телемагазин
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
13:00 Суперінтуїція 12+
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Improv Live Show 12+
17:00, 19:00 Діти проти зірок
23:40 Т/с «Сирена»

1+1

Програма телепередач на 11 – 17 листопада
ПОНЕДІЛОК, 11 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 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30
Т/с «Домашні вогнища» 11:15,
12:10 Д/ц «Кухня По» 11:50,
14:15 Телепродаж 12:40,
17:10 Пліч-о-пліч 13:10, 21:45
Бюджетники 13:45 #ВУКРАЇНІ
14:30 Д/ц «Аромати Шотландії»
15:15, 16:20 Д/с «Секрети
замків Великобританії»
16:10 Кліпи учасників
Дитячого пісенного конкурсу
«Євробачення-2019» 17:30
Перша шпальта 18:25 Тема дня
19:25 Фільм-розслідування
«Два трактори за межами
Рівного, Україна» 20:00 Д/ц
«Суперчуття» 21:25 UA:Спорт
22:15 Д/ц «Дикі тварини»

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»
13:10, 14:05 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
15:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 09.25,
18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.20,
12.25 Х/ф «ПРИБОРКУВАННЯ
НОРОВЛИВОГО» 14.00 Х/ф
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 15.50
«Чекай на мене. Україна» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. По ту
лінію фронту» 23.55 Т/с «СБУ.
Спецоперація» 02.40 Т/с
«Сусіди» 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 Агенти справедливості
12+
14:20, 15:30, 23:30 Історія
одного злочину 16+

18:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Повернення»

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
09:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:25 МастерШеф 12+
16:20, 18:00 Таємниці ДНК 16+
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
19:00, 23:45 Хата на тата 12+
20:55 Т/с «Як довго я тебе
чекала»

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська оборона
06:35, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Не дай себе обдурити
11:00 Секретний фронт.
Дайджест
13:25, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:05 Х/ф «ТАКСІ-3»
20:20 Більше ніж правда 2
22:30 Свобода слова
23:55 Т/с «Схованки»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Телемагазин
05:15 Абзац
07:05, 09:00 Kids Time
07:10 Х/ф «ПОМСТА
ПУХНАСТИХ»
09:05 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
СТРАШНА КАЗКА»
11:00 Х/ф «ТІНЬ»
13:10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ»
15:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТА АРМІЯ»
18:00 Le Маршрутка
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором
23:50 Таємний агент

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.10,
01.45 Правда життя 09.45,
00.35 Речовий доказ 10.55
Найекстремальніші 11.50,
17.05 Сучасні дива 12.45
Брама часу 13.25 Містична
Україна 14.15 Там, де нас нема
15.10, 23.35 Горизонт 16.10,
21.45 НЛО з минулого 18.00
Наглядачі заповідника 18.55,
20.45 Секретні території 19.55
Підроблена історія 22.40
Як створити планету 02.35
Прокляття Че Гевари 03.30
Володимир Івасюк 04.25 Ролан
Биков 05.10 Богдан Ступка

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:35 «Дай лапу»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:15 М/ф «Бунт пернатих»
11:40 Х/ф «МАЙЖЕ
МОЛОДЯТА»

13:25 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ
АНГЛІЙСЬКОЇ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:10, 20:00, 23:00 «Орел
і Решка. Морський
сезон»
18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
22:00 «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»
14:25 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
16:10 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Наполі - Дженоа.
Чемпіонат Італії
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Шахтар - Динамо.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 «AUTO ГОЛ!»
12:00 Ювентус - Мілан.
Чемпіонат Італії
13:45 Львів - Ворскла.
Чемпіонат України
15:30, 19:45, 23:45 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Боруссія (М) - Вердер.
Чемпіонат Німеччини
17:55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18:50 Барселона - Сельта.
Чемпіонат Іспанії
20:45 Баварія - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
23:55 Ейбар - Реал. Чемпіонат
Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
М/ф «Принцеса Лілліфі» 11.15
Т/с «Рання пташка 2» 12.00
Одного разу під Полтавою
14.00 Т/с «Королі палат» 15.00,
18.00 Панянка-селянка 16.00 4
весілля 20.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни» 21.00
Танька і Володька 22.00 Ігри
Приколів 23.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3» (18+)

НТН
05.00 «Top Shop» 05.15 Т/с
«Запороги» 06.50, 17.00
«Випадковий свідок» 07.25
Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА» (16+)
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у
раю» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 12.50 «Таємниці
світу» 14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Міст» (18+)

ВІВТОРОК, 12 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 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» 12:35, 16:15 Кліпи
учасників дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення-2019»
12:45 Своя земля 13:10 Хто
в домі хазяїн 13:45 Відкривай
Україну з Суспільним 14:30 Д/ц
«Аромати Шотландії» 15:15
Бюджетники 15:45, 19:30
#ВУКРАЇНІ 16:25 Д/ф «Острови.
Азорські острови: люди, фауна,
спосіб життя» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:25 Тема
дня 19:55 Д/ц «Суперчуття»
21:25 UA:Спорт 21:45 Наші
гроші 22:15 Д/ц «Дикі тварини»

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»
13:10, 14:10 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
15:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
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» 11.00,
12.25 Т/с «Прекрасна Рані»
13.25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою» 14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. По ту
лінію фронту» 23.55 Т/с «СБУ.
Спецоперація» 02.35 Т/с
«Сусіди» 03.45 «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 Агенти справедливості
12+

14:20, 15:30 Історія одного
злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Контролер

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:45 МастерШеф 12+
15:10 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+
20:55 Т/с «Як довго я тебе
чекала»
23:45 Один за всіх 16+

22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:40 Х/ф «МАШИНА»
15:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по
крові»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00 Олімпік - Олександрія.
Чемпіонат України
07:45 Ювентус - Мілан.
Чемпіонат Італії
ICTV
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
05:35, 20:20 Громадянська
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
оборона
NEWS
06:30 Ранок у великому місті
10:20 Yellow. Прем’єра
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 10:30 Шахтар - Динамо.
Факти
Чемпіонат України
09:15, 19:20 Надзвичайні
12:15 «Великий футбол»
новини
13:55 Барселона - Сельта.
10:10 Більше ніж правда 2
Чемпіонат Іспанії
11:05 Антизомбі. Дайджест
16:00 «LALIGA ZAP» 3 епізод.
11:35, 13:20 Х/ф
Чемпіонат Іспанії.
«БЕЗДОГАННА
Прем’єра
РЕПУТАЦІЯ»
16:15 Баварія - Боруссія (Д).
14:10, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
Чемпіонат Німеччини
17:00 Х/ф «ТАКСІ-4»
17:10 Yellow
22:35 Т/с «Фантом»
18:10 «AUTO ГОЛ!»
НОВИЙ КАНАЛ 18:25 Маріуполь - Карпати.
Чемпіонат України
05:45 Телемагазин
20:15 Передмова до 9 та 10
06:00, 07:15 Kids Time
турів. Відбір до ЄВРО06:05 М/с «Том і Джеррі»
2020
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
20:45 Ейбар - Реал. Чемпіонат
08:10 Т/с «Цілком таємно»
Іспанії
13:00, 17:00, 19:00, 23:00 Хто
22:50 Чемпіонат Німеччини.
проти блондинок 12+
Огляд туру
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
23:45 Сампдорія - Аталанта.
щастя»
Чемпіонат Італії
16:00, 21:00 Вар’яти 12+

МЕГА

ТЕТ

06.00 Бандитський Київ 08.10,
01.40 Правда життя 09.40,
00.30 Речовий доказ 10.50
Найекстремальніші 11.45,
17.10 Сучасні дива 12.40
Брама часу 13.30 Містична
Україна 14.20 Там, де нас нема
15.15, 23.35 Горизонт 16.15,
21.45 НЛО з минулого 18.05
Мисливці за торнадо 18.55,
20.45 Секретні території 19.55
Підроблена історія 22.40 Як
створити планету

06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
М/ф «Жовтодзьоб» 11.15 Т/с
«Рання пташка 2» 12.00, 13.00,
22.00 Одного разу під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і
Володька 14.00, 20.00 Т/с
«Нове життя Василини Павлівни»
15.00, 18.00 Панянка-селянка
16.00 4 весілля 23.00 Т/с «Як
уникнути покарання за вбивство
3» (18+)

К-1

05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Запороги» 07.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «МІСТО ПРИЙНЯЛО»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у
раю» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 12.50 «Свідок.
Агенти» 14.10 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Будьте
здоровi» 22.00, 23.45 Т/с «Міст»
(18+)

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

НТН

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»
13:10, 14:10 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
15:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:45, 23:55 «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» 11.00, 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 13.25 Токшоу «Роман з Ольгою» 14.30,
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23.55 Т/с «СБУ.
Спецоперація» 02.40 Т/с «Сусіди»
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 Агенти справедливості 12+
14:20, 15:30 Історія одного
злочину 16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
08:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:30 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+
20:55 Т/с «Як довго я тебе чекала»
23:45 Зважені та щасливі 12+

ICTV
05:35, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:25, 13:20 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО»
13:45, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «ПОЇЗДКА В
АМЕРИКУ»
20:20 Секретний фронт
22:40 Т/с «Фантом»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
01.35 Правда життя 09.45,
00.25 Речовий доказ 10.55,
18.00 Найекстремальніші 11.50
Сучасні дива 12.45 Брама часу
13.25 Містична Україна 14.15
Там, де нас нема 15.10 Горизонт
16.10, 21.45 НЛО з минулого
17.05 Технології їжі 18.55,
20.45 Секретні території 19.55
Підроблена історія 22.40 Як
створити планету 23.35 Загадки
Всесвіту 02.30 Бандитський Київ

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
15:40 Х/ф «АТАКА НА
КОРОЛЕВУ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по крові»
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 «LALIGA ZAP» 3 епізод.
Чемпіонат Іспанії
06:15 Маріуполь - Карпати.
Чемпіонат України
08:00 «AUTO ГОЛ!»
08:15 Барселона - Сельта.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Чемпіонат Італії. Огляд туру
11:15 Львів - Ворскла. Чемпіонат
України
13:00 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
13:45, 19:40 Yellow
13:55 Ейбар - Реал. Чемпіонат
Іспанії
16:00 Генк - Гент. Чемпіонат
Бельгії
17:50 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
18:45 Ювентус - Мілан. Чемпіонат
Італії
20:40 Шахтар - Динамо.
Чемпіонат України
22:50 Передмова до 9 та 10 турів.
Відбір до ЄВРО- 2020
23:20 Баварія - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.05
Х/ф «РЕГЕНТРУДА» 11.15 Т/с
«Рання пташка 2» 12.00, 13.00,
22.00 Одного разу під Полтавою
12.30, 13.30, 21.00 Танька і
Володька 14.00, 20.00 Т/с «Нове
життя Василини Павлівни» 15.00,
18.00 Панянка-селянка 16.00 4
весілля 23.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3» (18+)

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Запороги» 07.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЇМ БУЛО ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ...»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«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+)

ЧЕТВЕР, 14 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 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» 12:35, 16:15 Кліпи
учасників Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення-2019»
12:45 Своя земля 13:10
UA:Фольк. Спогади 14:30 Д/ц
«Аромати Шотландії» 15:15
Енеїда 16:25 Д/ф «Острови.
Мальдівські острови: дивовижні
підводні світи» 17:30 #ВУКРАЇНІ
18:25 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
21:25 UA:Спорт 21:45 Схеми.
Корупція в деталях 22:15 Д/ц
«Дикі тварини»

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»
13:10 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
14:10 «Світ навиворіт - 2: Індія»
15:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 Т/с «Свати - 6»
21:40 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 13.25 Токшоу «Роман з Ольгою» 14.35,
15.25 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна

пристрасть» 18.00, 19.00, 02.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
По ту лінію фронту» 23.50 Т/с
«СБУ. Спецоперація» 02.45 Т/с
«Сусіди» 04.00 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.10 «Top Shop»

НОВИЙ КАНАЛ

П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛИСТОПАДА
ФУТБОЛ-1

05:35 Телемагазин
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
07:10 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
10:00 Ревізор
13:00 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»

06:00 «AUTO ГОЛ!»
06:15 Казахстан - Бельгія. Відбір
до ЄВРО- 2020
08:00 «LALIGA ZAP» 3 епізод.
Чемпіонат Іспанії
08:15 Болгарія - Англія. Відбір до
ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
УКРАЇНА
NEWS
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
10:20 Передмова до 9 та 10
Україною
турів. Відбір до ЄВРО07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
2020
23:00 Сьогодні
10:50 Україна - Португалія.
09:30 Зірковий шлях
Відбір до ЄВРО- 2020
МЕГА
11:20 Свекруха або невістка
11:40, 17:50 Yellow
06.00
Бандитський
Київ
08.15,
12:20 Агенти справедливості
12:40 Чемпіонат Іспанії. Огляд
01.35 Правда життя 09.55,
12+
туру
00.25 Речовий доказ 11.05 Як
14:20, 15:30 Історія одного
створити планету 12.05 Сучасні 13:25 Франція - Туреччина.
злочину 16+
Відбір до ЄВРО- 2020
дива 12.55 Брама часу 13.35
18:00 Т/с «Виходьте без
15:10 Журнал Ліги чемпіонів
Містична Україна 14.30 Там, де
дзвінка 2»
16:00 Швейцарія - Ірландія.
нас нема 15.30, 23.35 Загадки
19:50 Ток-шоу «Говорить
Відбір до ЄВРО- 2020
Всесвіту
16.20,
21.45
НЛО
Україна»
18:00, 20:55 «Головна команда»
з
минулого
17.10
Технології
21:00 Т/с «Повернення»
18:50 LIVE. Україна - Естонія.
23:20 Слідами зеленого тарифу. їжі 18.00 Найекстремальніші
Контрольна гра
18.55, 20.45 Секретні території
Частина друга
19.55 Підроблена історія 22.40 21:35 LIVE. Англія - Чорногорія.
Відбір до ЄВРО- 2020
Планета Земля 02.30 Доктор
СТБ
23:40 Португалія - Литва.
Хайм 03.25 Єврорабині 04.15
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
Відбір до ЄВРО- 2020
Професія - альфонс 05.05 Бізнес
07:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Прем’єра
на залякуванні
історія»
ТЕТ
10:15 МастерШеф 12+
К-1
15:25 Хата на тата 12+
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.05
06:30 «TOP SHOP»
17:25, 22:55 Відлік часу
Х/ф «КАЗКОВА КРАЇНА
07:45 М/с «Каспер»
17:30, 23:00 Вікна-Новини
ДОСТАТКУ» 11.15 Т/с «Рання
08:30
«Орел
і
Решка.
Шопінг»
18:00 Слідство ведуть
пташка 2» 12.00, 13.00, 22.00
11:20, 18:10 Т/с «Мисливці за
екстрасенси 16+
Одного разу під Полтавою 12.30,
реліквіями»
19:00 Зважені та щасливі 12+
13.30, 21.00 Танька і Володька
13:15
Т/с
«Доктор
Хто»
20:55 Т/с «Як довго я тебе
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя
15:10
«Орел
і
Решка.
Навколо
чекала»
Василини Павлівни» 15.00,
світу»
23:45 Я соромлюсь свого
18.00 Панянка-селянка 16.00 4
17:10, 20:00, 23:00 «Орел і
тіла 16+
весілля 23.00 Т/с «Як уникнути
Решка. Морський сезон» покарання за вбивство 3» (18+)
ICTV
22:00 «Орел і Решка.
НТН
Перезавантаження»
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
2+2
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
«Запороги» 07.50, 17.00
06:00 Мультфільми
Факти
«Випадковий свідок» 08.30
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 08:00 Т/с «Ласко»
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
10:10 Секретний фронт
«ДОБРІ НАМІРИ» 10.40, 19.30
09:35, 18:15 «Спецкор»
11:15, 13:20 Х/ф
Т/с «Смерть у раю» (16+) 12.30,
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
«БОЖЕВІЛЬНЯ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:40, 21:25 Т/с «Пес»
13:55 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ МАЙА» 12.50 «Вартість життя» 14.05
«Речовий доказ» 15.25, 16.50
16:25 Х/ф «ПОСТРІЛ У
15:50 Х/ф «РЕЙС 7500»
БЕЗОДНЮ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові» «Легенди карного розшуку»
18.20 «Правда життя» 22.00,
20:20 Антизомбі. Дайджест
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
23.45 Т/с «Міст» (18+)
22:40 Т/с «Фантом»
злочину»

17.10, 20.30 Т/с «Голос янгола» 14:20 Хто зверху? 12+
20.00, 02.30 «Подробиці» 22.15 16:20 М/ф «Іван Царевич і Сірий
06:00 М/с «Тачки проти»
Т/с «Однолюби» 03.00 «Орел і
вовк 2»
06:05 М/с «Марин та його
Решка. Шопінг» 04.20 «Орел і
17:50 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
друзі. Підводні історії» 06:30,
Решка. Дива світу» 05.10 «Орел і
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
07:10, 08:10, 09:10 Доброго
Решка. Івлєєва vs. Бєдняков»
КАМІНЬ»
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
09:00, 21:00, 23:20 Новини
УКРАЇНА
ТАЄМНА КІМНАТА»
09:30 Енеїда 10:35 Хто в домі
07:00,
15:00, 19:00 Сьогодні
хазяїн 11:00 Відкривай Україну
МЕГА
07:30 Зірковий шлях
з Суспільним 11:25 Кліпи
08:50, 15:20 Т/с «Повернення» 06.00 Бандитський Київ 07.00
учасників Дитячого пісенного
17:00, 21:00 Т/с «Втрачені
Містична Україна. Оракули
конкурсу «Євробачення-2019»
спогади»
07.50, 18.40 Код доступу 09.40
11:40, 14:40 Телепродаж 11:55
Речовий доказ 10.50 Планета
20:00 Головна тема
М/с «Дуда і Дада» 12:50 Х/ф
динозаврів 14.15 Технології
23:00 Х/ф «ВІЧНА КАЗКА»
«ПОРУЧ З ІСУСОМ: ХОМА»
їжі 15.55 Як створити планету
15:00 Пліч-о-пліч 15:35
СТБ
16.50 Планета Земля 21.00
#ВУКРАЇНІ 16:40 Х/ф «БРАТИ.
Останній день Помпеї 22.00
ОСТАННЯ СПОВІДЬ» 19:00
05:20 Хата на тата 12+
Мисливці за скарбами 00.05
«Мирний птах» 19:55 Д/ф «Війна 06:55 Прокинься з Ектором!
Містична Україна 00.55 Теорія
на нульовому кілометрі» 21:25
07:55 Зважені та щасливі 12+
змови
Д/ц «Боротьба за виживання»
09:55 Тoк-шоу «Зважся!» 12 +
22:25 Т/с «Окуповані»
10:55 Т/с «Як довго я тебе
К-1
чекала»
1+1
06:30 «TOP SHOP»
19:00 Х-фактор
07:40 М/с «Каспер»
06:20 Мультфільм
22:00 МастерШеф 12+
08:20 «Ух ти show»
06:45 «Гроші 2019»
09:30 Х/ф «БУНТАРКА»
ICTV
08:00 «Сніданок. Вихідний»
11:30 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
10:00, 10:35 «Їмо за 100 2019»
05:05 Еврика!
АВІЦЕННИ»
11:15 «Світ навиворіт - 10:
05:10, 12:45, 18:45 Факти
Бразилія»
05:35 Особливості національної 14:25 «Орел і Решка. Навколо
світу»
12:10 Т/с «CидОренкироботи
CидорЕнки»
07:20 Я зняв!
2+2
16:35, 21:30 «Жіночий квартал
09:10 Т/с «Вижити за будь-яку
06:00 Мультфільми
2019»
ціну»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
13:00 Дизель шоу 12+
09:00 «Загублений світ»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 14:30 Т/с «Пес»
14:55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
новин»
19:10 Х/ф «ЛЮДИ У
ЛІНКОЛЬН:
20:15 «Українські сенсації 2019»
ЧОРНОМУ»
МИСЛИВЕЦЬ НА
21:05 Х/ф «ЛЮДИ У
23:25 «Світське життя. 2019»
ВАМПІРІВ»
ЧОРНОМУ-2»
16:55 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
ІНТЕР
22:45 Х/ф «Я - РОБОТ»
19:00 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
06.30 «Слово Предстоятеля»
НОВИЙ КАНАЛ 21:10 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
06.40 Х/ф «ПІДКИДЬОК»
БАНГКОК»
08.00 «Шість соток» 09.00
05:10 Телемагазин
23:05 Х/ф «ГЕЙМЕР»
«Готуємо разом» 10.00 «Корисна 05:20, 06:25 Kids Time
програма» 11.00 Д/п «Ельдар
05:25 М/с «Лунтик»
ФУТБОЛ-1
Рязанов. Жіночі історії» 11.45
06:30 Таємний агент
Х/ф «ДАЙТЕ КНИГУ СКАРГ»
07:30 Таємний агент. Пост-шоу 06:00 Огляд матчу «Україна Естонія». Контрольна гра
13.30 Х/ф «ГУСАРСЬКА
09:20 Le Маршрутка
06:10 Румунія - Швеція. Відбір
БАЛАДА» 15.20 Х/ф
10:20 Діти проти зірок
до ЄВРО- 2020
«БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
12:20 Хто проти блондинок 12+

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 «Одруження
наосліп»
13:20, 14:20 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
15:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25, 22:25 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 13.25 Ток-шоу
«Роман з Ольгою» 14.30, 15.25,
23.50 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна

пристрасть» 18.00, 01.40 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 03.10 «Орел
і Решка. Шопінг» 04.35 «Top
Shop» 04.50 «Чекай на мене.
Україна»

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
11:00 Х/ф «ПОМІЧНИЦЯ»
13:25, 15:30 Т/с «Квочка»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
08:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:25, 19:00, 22:50 МастерШеф
12+
15:25 Хата на тата 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
23:10 Х-фактор

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 14:20 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:20 Т/с «Юрчишини»
16:20, 22:50 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
20:10 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Телемагазин
05:20, 06:15 Kids Time
05:25 М/с «Том і Джеррі»
06:20 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 2»

08:00 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 3»
09:50 Т/с «Будиночок на щастя»
14:10, 21:40 Екси 16+
16:20, 19:00 Топ-модель поукраїнському 16+

08:15 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Англія - Чорногорія. Відбір
до ЄВРО- 2020
12:10 Португалія - Литва. Відбір
МЕГА
до ЄВРО- 2020
06.00 Бандитська Одеса 08.05, 13:55 Франція - Молдова. Відбір
01.35 Правда життя 09.50,
до ЄВРО- 2020.
00.25 Речовий доказ 11.00
16:05 Україна - Естонія.
Мисливці за торнадо 11.50
Контрольна гра
Сучасні дива 12.45 Брама часу
16:50, 20:55 Yellow
13.35 Містична Україна 14.25
18:00, 20:25 «Студія LIVE»
Там, де нас нема 15.25, 23.35
18:25 LIVE. U-21. Україна - Данія.
Загадки Всесвіту 16.15, 21.45
Відбір до ЄВРО- 2021
НЛО з минулого 17.10 Технології 19:15 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
їжі 18.00 Найекстремальніші
21:05 «Бундесліга weekly».
18.55, 20.45 Секретні території
Чемпіонат Німеччини
19.55 Підроблена історія 22.40 21:35 LIVE. Боснія і Герцеговина
Планета Земля 02.35 Таємниці
- Італія. Відбір до ЄВРОкримінального світу
2020
23:40 Швейцарія - Грузія.
К-1
Відбір до ЄВРО- 2020
06:30 «TOP SHOP»
Прем’єра
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
ТЕТ
11:20, 18:10 Т/с «Мисливці за
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.05
реліквіями»
Х/ф «ІСТОРІЯ ВІЧНОГО
13:15 Т/с «Доктор Хто»
КОХАННЯ, АБО ПОПЕЛЮШКА»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
світу»
12.00, 13.00 Одного разу під
17:10, 23:10 «Орел і Решка.
Полтавою 12.30, 13.30 Танька
Морський сезон»
і Володька 14.00, 20.00 Т/с
19:10 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
«Нове життя Василини Павлівни»
АВІЦЕННИ»
15.00, 18.00 Панянка-селянка
22:10 «Орел і Решка.
16.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3:
Перезавантаження»
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН:
2+2
МОРЕ ЧУДОВИСЬК» 23.00 Х/ф
06:00 Мультфільми
«ХОРОШИЙ РІК» (16+)
08:00 Т/с «Ласко»
НТН
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
11:00, 17:15 «Загублений світ» «Запороги» 07.50, 17.00
13:00 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
«Випадковий свідок» 08.30
15:10 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3»
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
19:25 Х/ф «ПОСИЛКА»
«КОХАНА ЖІНКА МЕХАНІКА
21:20 Х/ф «СНАЙПЕР»
ГАВРИЛОВА» 10.40, 19.30 Т/с
23:05 Х/ф «МЕГА-АКУЛА
«Смерть у раю» (16+) 12.30,
ПРОТИ МЕХА-АКУЛИ» 16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Правда життя» 14.10
ФУТБОЛ-1
«Речовий доказ» 15.30, 16.50
06:00 Журнал Ліги чемпіонів
«Легенди карного розшуку»
06:30 Чехія - Косово. Відбір до
18.20 «Таємниці світу» 22.00,
23.45 Т/с «Міст» (18+)
ЄВРО- 2020

НЕДІЛЯ, 17 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

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 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» 12:35, 15:15 Кліпи
учасників Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення-2019»
12:45 Своя земля 13:10 Д/ц
«Морська кухня» 14:30 Д/ц
«Аромати Шотландії» 15:20
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 17:55
VoxCheck 18:25 Тема дня 19:30
Схеми. Корупція в деталях
19:55 Д/ц «Дикі тварини» 21:25
UA:Спорт 22:00 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кіно 23:00
Х/ф «РІВЕНЬ ЧОРНОГО»

07:55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
08:25, 17:55, 20:55 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Боснія і Герцеговина
- Італія. Відбір до ЄВРО2020
12:15 Швейцарія - Грузія. Відбір
до ЄВРО- 2020
13:55 Україна - Естонія.
Контрольна гра
16:05 U-21. Україна - Данія.
Відбір до ЄВРО- 2021
18:50 LIVE. Словенія - Латвія.
Відбір до ЄВРО- 2020
19:45, 21:25 Yellow
21:35 LIVE. Німеччина Білорусь. Відбір до
ЄВРО- 2020
23:40 Хорватія - Словаччина.
Відбір до ЄВРО- 2020
Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.40
М/ф «Принцеса Лілліфі та
маленький єдиноріг» 12.55 Х/ф
«СПІВОЧЕ ДЕРЕВЦЕ» 14.05
Панянка-селянка 17.00 Х/ф
«ХОРОШИЙ РІК» (16+) 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Танька
і Володька 19.30, 20.30, 21.30,
22.30 Одного разу під Полтавою

НТН
05.20 «Легенди карного
розшуку» 05.45 Х/ф
«ВИКЛИКАЄМО ВОГОНЬ
НА СЕБЕ» 12.00 Т/с «Закон
і порядок» (16+) 15.35
«Випадковий свідок» 18.00
«Переломні 80-ті» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ» 21.00 Х/ф
«ПЕРЕМОЖЦІ ТА ГРІШНИКИ»
(16+) 23.10 Х/ф «ЛІНІЯ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 06:30, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:20 Новини 09:30
Енеїда 10:35 Д/ц «Кухня По»
11:35, 14:40 Телепродаж 11:55
М/с «Дуда і Дада» 13:00 Х/ф
«СОЛОНИЙ ПРИНЦ» 15:00
Д/ц» Тайська кухня» 15:25,
21:55 Бюджетники 16:30
UA:Фольк 17:00 Перший на селі
17:30 #ВУКРАЇНІ 18:00 Плічо-пліч 18:25 Тема дня 18:30
Фільм-розслідування «Два
трактори за межами Рівного,
Україна» 19:05 Д/ц «Світ дикої
природи» 20:05 Д/с «Левиний
рик» 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:25 Т/с «Окуповані»

1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:55 «Світ навиворіт 10: Бразилія»
15:05 Т/с «Свати - 6»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»
23:50 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
06.05 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ» 08.00 «уДачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Дива
світу» 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 12.10 Х/ф
«ШЛЯХЕТНИЙ ВЕНЕЦІАНЕЦЬ»
14.10 Х/ф «ТУЗ» 16.00 Х/ф
«ОКСАМИТОВІ РУЧКИ» 18.00
Х/ф «ШАЛЕНО ЗАКОХАНИЙ»
20.00 «Подробиці» 20.30
Х/ф «АГАТА КРІСТІ. КРИВИЙ
БУДИНОЧОК» 22.55 Х/ф
«ПІВЗАХИСНИК» 00.45
«Речдок» 03.15 «Орел і Решка.

Морський сезон» 04.00 «Орел
і Решка. Шопінг» 05.10 «Top
Shop»

УКРАЇНА
06:40 Сьогодні
07:40 Т/с «Втрачені спогади»
11:30 Т/с «Міраж»
15:50 Футбол. Відбір до Євро
2020. Сербія - Україна
18:00, 21:00 Т/с «Німа»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:50 Т/с «Кохання з
випробувальним
терміном»

СТБ
07:00, 13:20 Хата на тата 12+
09:00 Прокинься з Ектором!
09:55 МастерШеф 12+
18:00 Битва екстрасенсів 16+
19:55 Один за всіх 16+
21:00 Я соромлюсь свого
тіла 16+

ICTV
05:05 Секретний фронт
07:25 Громадянська оборона
08:20 Антизомбі. Дайджест
09:20, 13:00 Т/с «Відділ 44»
12:45, 18:45 Факти
13:10 Х/ф «Я - РОБОТ»
15:15 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ»
17:05 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-2»
20:35 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-3»
22:40 Х/ф «ШВИДШЕ КУЛІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Телемагазин
05:30, 07:05 Kids Time
05:35 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 2»
07:10 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ ХІЛЛЗ 3»
09:00 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
10:20 Х/ф «ДРАКОН ПІТА»

12:20 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
15:20 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»
18:50 Х/ф «ЛЮДИНАМУРАХА»
21:00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЕНДЖ»
23:10 Х/ф «ОМЕН»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.30, 00.25 Містична Україна
07.20, 18.00 Код доступу
09.20 Речовий доказ 10.30
Останній день Помпеї 11.30
Мисливці за скарбами 13.35
Загадки Всесвіту 15.15
Планета Земля 19.30 Історія
українських земель 21.00
Планета динозаврів 01.15 Війна
всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:35 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:05 «Орел і Решка. Навколо
світу»

06:10 Топ-матч
06:15 Півн. Ірландія Нідерланди. Відбір до
ЄВРО- 2020
08:05, 13:15, 19:45 Yellow
08:15, 14:20 Огляд 3-го ігрового
дня. Відбір до ЄВРО2020
10:00, 16:45, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10:40 Хорватія - Словаччина.
Відбір до ЄВРО- 2020
12:25 Україна - Естонія.
Контрольна гра
15:00, 17:55 «Головна команда»
15:50 LIVE. Сербія - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020
18:50 LIVE. Косово - Англія.
Відбір до ЄВРО- 2020
20:55 «Великий футбол»
21:40 LIVE. Албанія - Франція.
Відбір до ЄВРО- 2020
23:40 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020
Прем’єра

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок 10.25
М/ф «Суперкоманда» 12.25
Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 14.05
Панянка-селянка 17.00 Х/ф
2+2
«ПЕРСІ ДЖЕКСОН: МОРЕ
06:00 Мультфільми
ЧУДОВИСЬК» 19.00, 20.00,
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
21.00, 22.00, 23.00 Танька і
08:55 «ДжеДАІ 2019»
Володька 19.30, 20.30, 21.30,
10:20 Т/с «Опер за викликом»
22.30 Одного разу під Полтавою
13:05 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
СКАРБ»
НТН
14:50 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
05.15
«Легенди
карного
ЧЕРЕПИ»
розшуку» 05.45 Х/ф «ВІРНІСТЬ»
16:40 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
07.15 «Страх у твоєму домі»
18:55 Х/ф «ПОВСТАННЯ
10.50 Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
ПЛАНЕТИ МАВП»
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ» 12.20
20:55 Х/ф «ЗБИТОК»
Х/ф «ЄДИНА ДОРОГА» 14.10
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
Х/ф «ПОЛУМ’Я» 16.55 Х/ф
«ПЕРЕМОЖЦІ ТА ГРІШНИКИ»
ФУТБОЛ-1
(16+) 19.00 Х/ф «АКЦІЯ» 20.45
06:00 Огляд матчу «Англія Х/ф «БІЛОРУСЬКИЙ ВОКЗАЛ»
Чорногорія». Відбір до
22.45 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
ЄВРО- 2020
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Фото Катерини ЗУБЧУК.

Алла Гонтар виношує багато ідей і старається,
щоб вони реалізувалися.

Колись ці приміщення приймали пацієнтів здравниці.

Лісівники вміють творити красу.

ПРО ЖУРАВИЧІВСЬКУ МІНЕРАЛЬНУ ВОДУ
ТА ГРЯЗЬ ЗНАЛИ І ЗА МЕЖАМИ ВОЛИНІ
А ось в останні два
десятиліття місцевий
санаторій занепав. Хіба
хтось приїде до джерела
і набере водички,
переконавшись, яка
вона помічна. У голови
Журавичівської сільської
ради Ківерцівського
району Алли Гонтар є
свої ідеї, як зробити,
аби «золото, на якому
сидимо, служило людям»

що роблять аналіз
« Поки
води в спеціалізованій
лабораторії міста
Одеси. Коли будуть
результати і вміст
радону підтвердиться,
то плануємо
відкрити невеличке
виробництво
з виготовлення води
на реалізацію.

»

Катерина ЗУБЧУК

«ЗБУДУВАТИ САНАТОРІЙ
ЗА КОШТИ ДЕРЖАВИ —
ЦЕ УТОПІЯ»

Журавичівська здравниця
має давню історію. Адже ще за
Польщі тут був курорт для панів та офіцерів. Після війни він
не працював. І лише в 1970–х
роках його було відновлено
завдяки колишньому начальникові об’єднання «Волиньліс»,
заслуженому лісівникові України Дмитру Телішевському. Тут
створили відомчий санаторій–
профілакторій. На жаль, коли
наприкінці 1990–х у країні почалася криза, здравниця знову
занепала.
Алла Гонтар, яка виросла в
Журавичах, про цей санаторій
знає не з чуток. Ще в 1998 році,
як пригадує, він діяв, і вона, студентка Луцького педагогічного
училища, влітку тут підпрацьовувала — була вихователькою.
Взимку здравниця приймала
дорослих, а влітку — дітей, зокрема і з чорнобильської зони.
— Зараз санаторій перебуває на балансі Колківського
лісгоспу, — каже Алла Гонтар,
— тобто має власника, якому, здавалося б, і вирішувати
його долю. Але це «вирішення»
надто затягнулося. У такому
випадку радонове джерело,
яке належить народу, можна і
потрібно використовувати, як і
грязі. У мене є ідеї з цього приводу. Я шукаю інвестора (і він
нібито вже є). Поки що роблять
аналіз води в спеціалізованій
лабораторії міста Одеси. Коли
будуть результати і вміст радону підтвердиться, то плануємо
відкрити невеличке виробництво з виготовлення води на
реалізацію. Цим самим і робочі місця створимо, і буде пош-

У цьому житловому будиночку на території недіючого санаторію
і сьогодні живе колишній його працівник.

товх до того, що ми зможемо
показати, яке в нас багатство,
— гріх ним не скористатися і не
збудувати санаторій.
Алла Гонтар реально оцінює
ситуацію в країні. Вона каже:
— Я розумію, що держава,
яка воює, не дасть потрібних
коштів, бо це не мільйон і не
десять мільйонів гривень.
Тому-то два роки тому сільський голова стала партнером
Луцького національного технічного університету в написанні
проєкту (у цьому виші є досвідчена група, яка й була залучена
до роботи на чолі з ректором
Петром Савчуком). Два етапи
вони виграли, а на третьому їх
«зрізали», як висловилася Алла
Анатоліївна. Це був тристоронній проєкт (Україна—Польща—Білорусь). Мова йшла про
мільйон 100 тисяч євро, якби
він переміг у конкурсі.
— А без грошей Євросоюзу,
— переконана Алла Гонтар, —
санаторій не збудувати. Якщо
про інвесторів говорити, які б
могли зацікавитися журавичівською мінеральною водою і
грязями, то вони теж сюди не
поспішають. Бо підприємливі
люди, щось будуючи, планують
хоча б за п’ять років окупити затрати. Санаторій таких швидких
грошей не дасть — аби за 20 літ
пішли прибутки. І то треба, щоб
у країні була стабільна ситуація.
Знаєте, я, мабуть, неправильний голова: тверезо оцінюю
ситуацію і кажу людям не те,

що вони хочуть почути, а те,
що є насправді. Коли б вдалося
виграти в Євросоюзу солідну
суму, тоді відбудова санаторію
стала б реальною. А спорудити його за кошти держави — це
утопія. На Волині є здравниці,
які потребують чимало вкладень, то навіщо, як нам говорять, плодити об’єкти, а потім
ламати голову, як їх утримувати.
«СІЛЬСЬКА РАДА МОГЛА Б
ПОБОРОТИСЯ ЗА КОШТИ
ЄВРОСОЮЗУ»

Є ще одна ідея, реалізація
якої, на думку Алли Гонтар, могла б порятувати ситуацію.
— Ми хотіли б, щоб санаторій передали в комунальну
власність територіальній громаді, — каже вона. — Це питання вже порушувалося під
час написання згаданого проєкту. Петро Савчук зустрічався
з керівництвом Колківського
лісгоспу. І отримав відповідь:
згідно із законодавством оздоровчі лікувальні корпуси не
передаються територіальній
громаді і не міняють цільового
призначення. І ми погодилися
з цим. Та коли я краще вивчила закони (Алла Анатоліївна
недавно закінчила Національний юридичний університет у
Харкові за програмою «Юрист
у сфері місцевого самоврядування. — Авт.), ознайомилася
з документами, то не знайшла
там слова «санаторій». Значаться «будівлі для обслугову-

вання Колківського лісництва».
Тому-то ми і хочемо вдруге
спробувати і все-таки просити
про передачу санаторію територіальній громаді. Це ж 20
років лісівники нічого не робили. Тож будемо наголошувати
на цій бездіяльності, щоб взяти здравницю в комунальну
власність. Що це дасть? А те,
що сільська рада — не прибутковий орган (на відміну від
лісгоспу), і вона може брати
участь у боротьбі за європейські гранти. І я, як кажуть, б’ю
на це: раз оздоровчого закладу
нема, то ми можемо претендувати на те, аби забрати землю в
постійне користування. А то виходить, що ні собі, ні державі, ні
людям, які тут живуть, природне багатство не служить.
Вирішення цього питання,
на думку Алли Гонтар, розв’язало б руки — можна було б
пропонувати проєкт, і, дай Бог,
на нього звернули б увагу відповідні інстанції, побачивши,
що на нашій території є цілюще
джерело. І, до речі, не одне.
«Є ІДЕЯ І НА БЛИЖЧУ
ПЕРСПЕКТИВУ — ПОКИ
НЕМА ФІНАНСУВАННЯ
З ЄС»

Алла Гонтар вважає, що відродити санаторій — це збудувати гарний сучасний корпус.
А вже біля нього можна було б
і кемпінговий майданчик зробити — хтось приїхав би сюди,
щоб скористатися цілющими
властивостями води. А жити,
міг би, наприклад, у своєму
вагончику чи найманому житлі,
або в старому приміщенні, де
було б обладнано і дешевші номери. Оскільки гаманець у всіх
різний, то і лікування має бути

різновартісне. Головне, щоб
воно було доступне.
У той же час Алла Анатоліївна має ідею і на ближчу
перспективу, оскільки кошти
Євросоюзу — поки що щось
примарне. І цю ідею вона не
просто виношує, а все робить,
аби швидше можна було її реалізувати.
— Коли ми зведемо нову
амбулаторію в Журавичах (будівництво її має початися вже
в цьому році), — розповідає
вона, — то старе приміщення
вивільниться, і його можна буде
віддати під мініздравницю. Лікар лучанин Олег Кальчик, який
колись працював у санаторії,
пристає на мою пропозицію.
Мінеральну воду, грязі, згідно
із законодавством, ми маємо
право брати безкоштовно. А
коли ця мініздравниця запрацювала б, то знайшлися б і підприємливі люди, які б готель
вибудували для приїжджих пацієнтів.
…Із сільським головою Аллою Гонтар ми їдемо туди, де
серед сріблястих сосен (лісівники вміють красу творити)
стоять порожні будівлі — у них
колись була їдальня, спальний
корпус… Кілька років тому ще
доглядали територію, обкошували, а тепер і до цього руки
не доходять. Ідемо до джерела, набираємо радонову воду
у пляшку. Пробуємо, яка вона
концентрована — пити можна,
лише відповідно розбавивши.
Алла Анатоліївна розповідає,
що бувала тут і в дитинстві
— провідувала маму чи бабусю, коли вони лікувалися в
здравниці. А ще пригадала,
що у 1980–х був розроблений
проєкт: з другого боку Журавичів, під лісом, планувалося
збудувати санаторій на 1000
ліжко–місць. Збудували лише
велику електропідстанцію для
цієї майбутньої здравниці, і все
з розвалом Союзу заглохло.
Алла Гонтар, маючи не одну
вищу освіту, зараз вчиться в
Національній академії державного управління при Президентові України. Свого часу вона з
великим бізнесом справлялася
— була засновником та директором українсько–німецького ТзОВ «ЕВА». А прийшовши
у 2015–му на посаду голови
сільської ради, подбала, щоб
у всіх трьох селах був швидкісний інтернет, вуличне освітлення, щоб Журавичі мали гарний
садочок. Знаючи це, уже проймаєшся вірою в те, що й ідея
зробити так, аби журавичівська
цілюща вода служила людям,
стане реальністю. n
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Тел. 72–39–32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки
(більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів
та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення,
які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення
про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у новобудові квартира
з економним індивідуальним опаленням (м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності). Є два сараї, льох, 0.06 га
городу. У дворі — бруківка. Тел.:
095 82 56 503, 099 47 62 577.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль після ДТП або
такий, що потребує ремонту. Тел.:
095 24 23 274, 097 77 88 799.
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 трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
у доброму стані, є документи. Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор МТЗ-82 у доброму
робочому стані. Тел.: 095 14 75 781,
096 51 00 994.
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 Продається зернозбиральний ком-

байн «Массей Фергюсон», шир. жатки — 2.5 м. Тел. 067 88 15 905.
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 Продам якісний торфобрикет. Доставлю автомобілем (самоскид) у Рівненську та Волинську області. Ціна договірна. Тел. 097 40 19 001.
l Продам: торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
На 65 році життя не стало нашого друга і колеги
Валерія Володимировича
КУЗНЄЦОВА.

Світла йому пам’ять.
Колеги-друзі
з університету
«Україна».

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: 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 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 тільна телиця (Ківерцівський район). Тел.: 066 69 24 073,
098 12 31 624, 099 16 72 676.
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l Продається робоча кобила (13 років). Тел.: 066 22 49 170, 098 50 69 226.

l Продаються коні (торійська порода), лошички (2 роки 7 міс. і 1 рік 7 міс.),
жеребчик (8 міс.). Тел.: 096 50 35 269,
093 16 51 983, 096 79 53 963.
l Продам корову. Тел.: 066 78 68 799,
098 26 99 892.
l Продається у Горохівському районі
спокійна робоча кобила (5 років). Ціна
15 500 грн. Тел. 098 26 42 148.
l Продам теля (9 міс.) на корову.
Тел. 095 52 98 508.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Дорого куплю корів, биків, коней,
лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Продам кормовий буряк та гарбузи.
Тел.: 096 62 14 316, 099 33 68 120.
l Продам кормовий буряк. Можлива
доставка. Тел. 097 30 75 167.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес та інші
культури, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи
(від 10 тонн, наявність аналізної карти.)
Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050 67 75 709, 096 91 07 885.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, утеплюю фасади,
роблю монтаж, підшив водостоків.
Тел. 097 04 05 276.
l Потрібні: будівельник, муляр, монтажник, електрогазозварник, покрівельник, водій (категорія «Е»), автокранівник, екскаваторник, різноробочі для
демонтажу. Тел. 067 33 26 455.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній
дуб), а також штахети жалюзного типу
(горизонтальні), металеві кольорові
водостічні системи (труби, ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене свідоцтво на право власності на житло, видане 19.04.1994 р.
за № 66-р/16 Комітетом з майна комунальної власності Луцької міської ради
на ім’я Грома Олександр Степанович
та Гаврилюк Ніна Карпівна, вважати
недійсним.
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською
районною держадміністрацією на ім’я
Шкіль Руслан Богданович, вважати недійсним.

КАЛЕЙДОСКОП
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n СтопКадр
Фото fishki.net.

… І НАВІТЬ НЕБЕСА
ЗАПЛАКАЛИ
Ця новина вразила всіх мешканців тихої вулички віддаленого
мікрорайону міста — декого вкрай здивувала, а багатьох
просто-таки приголомшила: Олька Грачиха колишнього
чоловіка прийняла…
ридцять літ минуло відтоді, як покинув її, нещасну, з трирічним сином, цілий вік десь вештався, відсидів нібито
за вбивство», — подейкували одні. «Прикрий
був замолоду — на жінку піднімав руку», — пригадували інші.
… Ольга любила Олексія, чекала всі ці роки
його повернення в сім’ю. Подумки розмовляла
з ним, радилася — а було про що: сама ростила Славка. Часто опускалися руки. Особливо
нестерпно стало в 1990-ті: зарплат не виплачували, а якось треба було виживати. Мила
з малолітнім сином під’їзди, збирали порожні
пляшки по смітниках на хліб… Славко допомагав як міг. Досі навертаються на очі жінки
сльози, плаче душа, коли згадує один прикрий
епізод. Якось, перед Трійцею, син рвав пахучу
лепеху в рівчаках неподалік села, де мешкала
його бабуся Софія. Важка то була для хлопчика

«Т

отих кілька вторгованих купонів,
узамін утиснувши в його долоньку
фальшиву купюру. Гірко плакав
тоді Славко.

»

праця: п’явки всмоктувалися в ноженята, вони
кровили, та й спека була нестерпною. Славко
продавав татарське зілля перед святом у місті, аби хоч якось допомогти неньці. Одного
разу поважний пан, який проходив повз нього, відібрав отих кілька вторгованих купонів,
узамін утиснувши в його долоньку фальшиву
купюру. Гірко плакав тоді Славко. Від образи
й несправедливості, з якою зіткнувся вперше.
І найближчу школу Ольга мусила поміняти синові на віддалену: однокласники із заможних
сімей постійно глузували з його поношених
одягу та взуття.
… Рішення приймати чи ні Олексія
в сім’ю після повернення з буцегарні було непростим, особливо для Ярослава: з одного
боку, батько, котрого він узагалі не пам’ятав,
був для нього зовсім чужим, з іншого — дуже
жалів маму, найдорожчу в житті людину. Син
інтуїтивно відчував, що вона весь час ждала
цього чоловіка. Перемогла любов Ярослава
до матері. Ольга ж сподівалася, що хлопець
зблизиться з батьком, який стане опорою родини, — допомагатиме її 86-літній матері. Мотоцикл новий купила, аби добиратися в село
до старенької, котра, попри вік, ще утримувала
невелике господарство.
… Однієї ночі Олексій занедужав. Викликали «швидку». В лікарні діагноз хворому спочатку поставили неправильний — рятували від
запалення легень (чоловік трохи покашлював). Пізніше з’ясувалося, що в Олексія стався крововилив у кишківник. Ольга збивалася
з ніг — чоловік не вставав, ледь-ледь підводився на ліжку. Жінка піклувалася про нього.
Ночами не могла спати, а вдень ходила, мов

За цей файно римований підпис до світлини, на якій
любителі «тихого полювання», лучанин Валерій
Некрасов отримає 125 гривень призових

Життя прожити — не грозову годину перечекати.

примара, — все довкола видавалося нереальним. Кілька тисяч гривень із банківської картки
відразу розтанули — пішли на ліки. У неймовірних клопотах минув місяць. Після другого
крововиливу в Олексія лікарка, прописуючи
таблетки за півтори тисячі гривень, сказала:
«Забирайте чоловіка додому — надія тільки
на Бога». Олексій згас удома. Дорогі пігулки
вже не допомогли.
… Ховали його тихої сонячної днини на сільському кладовищі, де покояться родичі. Коли
опускали труну в могилу, небо на якусь мить
затягнулося хмарами і сплакнуло кількома крапельками дощу.
Мати із сином стояли осиротіло, міцно обнявшись і здригаючись від плачу.
P. S. У розповіді змінено лише імена. n
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Пан Валерій, як завжди, порадував нас чималою кількістю
дотепних текстівок, три з яких публікуємо сьогодні (більш детально про конкурс і його інших призерів читайте в нашому місячнику «Читанка для всіх» за жовтень 2019 року):
Нема вже лісу — згинув, скляк!
В Європі рідний наш кругляк!
Та є ще хлопці, як дуби,
І де вони беруть гриби?
— Ще, слава Богу, є місця,
Про що і свідчить фотка ця!
***
У лісі, лісі темному, якого вже нема,
Фантастика, але грибів у нас, як кажуть, тьма!
Напевно, Бог ще любить нас, бо ми того варті!
На заздрість всім у нас гриби ростуть і на асфальті!
***
Грибів зібрали до холєри
Грибні, пробачте, «браконьєри»!

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E!mail

Заснована 27 вересня 1939 року.*

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь!якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь!нова» чи на її
інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

Р

Е

К

Л

А

М

Фото pinteres.com.

А

Проте ви маєте шанс отримати удвічі більше —
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Не забудьте вказати
свої дані, щоб отримати
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