n Особливий випадок

У суботу, 23 листопада, о 16.00
запали на своєму вікні свічку
пам’яті жертв Голодоморів
Четвер 21 листопада 2019 року
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Олександр Волошин їхав піднімати «бандерівський стяг»
в інвалідному візку .
Фото agropolit.com.

n А ви як думаєте?

Це тільки на фото все виглядає так заманливо...

«Раніше вони вкладали гроші
в «царські села» під Луцьком,
а тепер кошти з офшорів виймуть
і землю скуплять…»
Що ви збираєтесь робити зі своїм паєм, якщо він у вас є, після
того як набуде чинності закон про ринок землі? Чи допоможе
цей закон створити міцного господарника на селі?
с. 4—5
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n Тільки факт

49 мільйонів
гривень надійшло на нововолинські
шахти, що дало змогу
розрахуватися з працівниками за кілька
місяців роботи.
«Погасили» заборговану
зарплату з липня по вересень та 19% — за жовтень.
Але тішитися нововолинським гірникам особливо
нічим: на шахті № 9 наразі
вугілля не добувають,
бо нема готової лави.
На «Бужанській» видають
на-гора за добу всього
по 300 тонн палива, однак
такого, яке до споживача
може потрапити лише
після збагачення.

А щоб кадебісти
боялися підійти
до труби, на якій
майорів синьожовтий прапор, її…
«замінували»
Цьогоріч минає 30 літ, як Горохівщина уздріла
символ омріяної незалежності над Борочичем.
Новина про те, що якісь сміливці (можливо,
першими в Україні) вивісили стяг на найвищому
в селі місці, вмить розлетілася не лише районом,
а й Волинню і дуже втішила найзапеклішого
ворога радянської влади, провідника українського
національно-демократичного визвольного
руху В’ячеслава Чорновола. Сільські вулиці
не вміщали нежданих гостей, а на берестечківській
трасі вишикувалася кількакілометрова черга
з автомобілів — люди їхали помилуватися,
як знамено радісно засвідчує: «Ще не вмерла
України ні слава, ні воля». Прапор майорів майже
добу — так Україні освідчилися у любові воістину
героїчним на той час вчинком четверо друзів:
Віталій Шмат, Віталій Холонівець, Віталій Святинчук
і Олександр Волошин, який їхав вершити історичну
справу в … інвалідному візку

Закінчення на с. 12

»

n Пряма мова
Юрій БУТУСОВ, військовий журналіст,
обурений тим, що Володимир Зеленський
не висловив співчуття з приводу загибелі
в зоні ООС командира 128-ї бригади
Євгена Коростельова:

«

«В Україні відсутній Верховний Головнокомандувач… Євген Коростельов (на фото внизу) загинув при
виконанні бойового завдання, це командир одного
із з’єднань Збройних сил, один із вищих військовиків, один із чотирьох командирів бригад, які загинули на фронті за шість років війни за незалежність.
Ну не міг же ж Головнокомандувач на таке не відреагувати, якби він був на місці?
Саме завдяки тому, що такі командири, як Коростельов, виконують задачі на фронті, президент має можливість керувати країною… Верховний
Головнокомандувач має право щось
не знати про війну. Але ви, Володимире Олександровичу, не маєте права
бути відсутнім на війні. Це ганьба».
P. S. Cвої співчуття з приводу
смерті Євгена Коростельова висловив
не тільки п’ятий президент України Петро Порошенко, а й також
посли Франції, Німеччини,
Великої Британії та США.

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

22 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.45, захід — 16.26, тривалість
дня — 8.41).
Місяць у Діві, Терезах. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Антон, Семен, Тимофій.
23 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.46, захід — 16.25, тривалість
дня — 8.39).
Місяць у Терезах. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Орест, Костянтин, Георгій, Родіон.
Фото sinoptik.ua.

Сьогодні Україна відзначає День Гідності
та Свободи

Фото obozrevatel.com.

Свято запроваджене
на честь початку двох
революцій: Помаранчевої
2004-го та Революції
гідності 2013 року

24 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.48, захід — 16.24, тривалість
дня — 8.36).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Віктор, Федір, Максим, Степан.
25 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.49, захід — 16.23, тривалість
дня — 8.34).
Місяць у Скорпіоні. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Левко, Микола, Омелян.
26 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.51, захід — 16.22, тривалість
дня — 8.31).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 29–30–1 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Герман, Никофор, Антоній.

Кость ГАРБАРЧУК

Встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи
і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх
поколінь об’єктивної інформації
про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й
мужності громадян, які повстали
на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів
нашої держави та її європейського вибору», йдеться в Указі Президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року.
Прикро визнавати, але
не все, заради чого наші співвітчизники виходили на майдани
й гинули під кулями у столиці
під час розстрілу Небесної сотні, вдалося реалізувати. Українці ніби хочуть швидких та якіс-

www.volyn.com.ua

Як добре, що й досі тішать
мамині вазони
Хоч уже майже 20 літ минуло, як її нема
Катерина ЗУБЧУК

них змін, а натомість нічого для
цього не збираються робити.
Обидві революції лише дали
поштовх, але кривава боротьба
за незалежність триває на різних
фронтах. Головне — не втратити
віри в перемогу, хоча це так непросто, коли бачимо безглузді
промахи нинішньої Зе-команди

А під маскою
любові — шрами…
Інколи люди і ситуації,
що трапляються з нами,
залишають шрами. Видимі чи
ні, але досить болючі. Комусь
допомагають рубцювальні
бальзами, декому — час
і психоаналітики, а дехто відчуває
фантомний біль крізь роки…
Руслана ЧАЙКА

«Дикий театр» — один із найпопулярніших незалежних театрів
України, що створює гострі соціальні
вистави за п’єсами сучасних драматургів, в основі яких — провокація,
видовищність і шок як основні інструменти взаємодії з публікою, 27 листопада о 19.00 покаже у Волинському
академічному театрі ляльок виставу
«Шрами». У ній — реальні історії жінок,
фізичних і душевних ран, отриманих
через утиски і непорозуміння, які так
і не змогли загоїтися. Творці проєкту
запевняють, що насильство може бути
психологічним, економічним, фізичним, сексуальним, але найстрашніше
те, яке виправдовують. Часто його маскують під любов, турботу, але рубці
залишаються.
Вистава «Шрами» — спільний проєкт «Дикого театру» та ООН «Жінки
в Україні», в рамках всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти гендерно
зумовленого насильства», яка починається 25 листопада, в Міжнародний
день ліквідації насильства щодо жінок,
і триватиме до 10 грудня — Дня прав
людини.
Вхід за попередньою реєстрацією:
https://forms.gle/wxAr1gz69F9rb8x17

в дипломатії, недолугі рішення
в обороні, недорікуваті кроки
в інформаційній сфері.
Варто пам’ятати — ми їх обрали й маємо право їх прибрати!
Будь-яка влада завжди тимчасова! Тільки потрібно дожити до наступних виборів, чого й усім бажаємо. Зі святом, співвітчизники!

«Подвійний стандарт»
від Віталія Клімчука
У неділю, 24 листопада,
о 17-й годині в Луцьку
в книгарні «Є»
розпочнеться
презентація роману
у віршах волинського
письменника

n

Погода

«Хризантема квітне і не знає,
що у світі — пізня осінь»

Костянтин МОРОЗ

Наш колега — головний редактор «Волинських
єпархіальних відомостей»
Віталій Клімчук — у сатиричному творі зробив зріз
усього українського суспільства, в якому фальш
і продажність стали нормами життя. В основі тексту часовий відрізок — від
Радянського Союзу до незалежності України. Книга познайомить читача
з представниками всіх
верств населення: робітником, держчиновником,
священнослужителем,
повією — і дізнається, що
сплітає долі цих людей міцніше за грім і блискавку.
«Подвійний
стан-

Минулої суботи на Старому ринку в Луцьку мимоволі стала свідком діалогу, який не міг не зачепити,
як кажуть, за живе. Біля розкладки зі солодощами зупинилася жінка (на вигляд їй трохи за 60). Очевидно,
продавчиню знайому зустріла, і вони розговорилися.
«Завтра їду у своє село на Маневиччину», — сказала
вона. «Когось з рідні там ще маєте?» — підтримала
розмову жінка за прилавком. «Та ні, нема. Всі померли.
І хата вже чужа — продали ми її із сестрою, коли батьків не стало». «То чого ви їдете туди?» — продовжувала продавчиня. «А так, походжу, покружляю по рідних
місцях — і легше на душі», — прозвучало у відповідь
на це здивування. І в голосі явно бриніли сльози. Жінка, котра продавала солодощі, — молода, їй ще важко
було зрозуміти ностальгійний настрій своєї співбесідниці. А мене довго не покидала думка з приводу того,
як добре, що хата, з якої я пішла в життя, не стала
«чужою». Ми із сестрами і братом її не продали. Брат
і його дружина, хоч і не живуть у ній постійно, але доглядають і взимку протоплюють, щоб не померзли мамині вазони. Скоро 20 літ, як ненька відійшла у засвіти,
а калачики (так по-простому називаємо пеларгонію)
тям.
цвітуть, тішать червоним, рожевим суцвіттям.

дарт» — роман у віршах, які
оформлені в особисті сповіді. Він суттєво відрізняється від українських новинок у літературі й дає змогу
зрозуміти витоки людської
лицемірності, породженої
законами сучасного суспільства. Наче лакмусовий папірець, книга Віталія
Клімчука проявляє межі
людської духовності та гріховності. Виникає лише
одне питання: чи готовий
читач на відверту сповідь
із собою?

n Анекдот
Семінар в університеті з філософії. Професор пояснює різницю між матерією і свідомістю:
— Свідомість не має протяжності та ваги. Нам не може прийти думка на 15 сантиметрів. І ми не можемо подумати на 2 кілограми.
Студент:
— А зметикувати на пів літра — запросто!

Так колись оспівав цю пору року чернівецький
письменник Василь Кожелянко
21 листопада церква відзначає Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.
За прикметами, погода віщує, яким буде свято Миколая — 19 грудня. Якщо вранці іній — до снігопадів,
туман — до настання відлиги, а ясний день — до морозів. У народі казали: «Приїхав Михайло на білому
коні» — з цього дня у свої права вступає зима.
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк,
22 листопада — хмарно, з проясненнями, без
істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4
— плюс 1 градус тепла, вдень 0–5 вище нуля.
23-го — хмарно, з проясненнями, без опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 метрів за секунду,
місцями — пориви 15–20 метрів. Температура повітря вночі — 0–5 градусів морозу, вдень –0–5 тепла.
24–25 листопада — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі мінус 4 — плюс 1 градус
тепла, вдень –1–6 вище нуля.
У Рівному 22–23 листопада — хмарно, з проясненнями, без опадів. Температура повітря — 0 — мінус
марно,
3 градуси. 24–25 листопада — хмарно,
без опадів. Температура повітря — від
ла.
1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94
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n Політика

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
ПІД КОНТРОЛЕМ ПОПЛІЧНИКІВ ЯНУКОВИЧА
Фото 24tv.ua.

Невпинні спроби притягнути до відповідальності лідера опозиції, п’ятого
президента Петра Порошенка за надуманими справами — це помста за відсіч
російській агресії і його політику деколонізації України
Дарія КЛИЧ

листопада слідчі Державного
бюро розслідувань (ДБР) передали до Генеральної прокуратури проєкт повідомлення про підозру Петрові Порошенку та підготували подання
до парламенту для зняття з нього недоторканності і притягнення до кримінальної
відповідальності за захоплення державної
влади.
Це одна з майже півтора десятка
справ, розпочатих за ініціативою ексзаступника адміністрації Януковича Андрія
Портнова, який прилетів в Україну відразу
після виборів гаранта 2019 року. Повернувшись з вигнання, соратник президента-втікача почав нацьковувати на Петра
Порошенка правоохоронні органи, використовуючи брудну технологію юридичного спаму. Тільки за рахунок ручного
керування правоохоронною системою,
і зокрема через використання очільника
ДБР Романа Труби, ці подання продовжують розглядати, а не закрили на етапі
надходження.
Показово, що й цього разу першоджерелом новини про підозру стала
не прес-служба ДБР, а безпосередньо
Андрій Портнов у своїх соціальних мережах — одразу після візиту до… Офісу
Президента. Про політичні мотиви справи свідчить і спроба перетворити розслідування на шоу — замовники планують
провести голосування у Верховній Раді
за зняття недоторканності на засіданні
у грудні, хоча вже з 1 січня вона буде скасована для всіх народних депутатів України.
Поспіх ДБР можна пояснити нещодавнім голосуванням парламенту про перезапуск бюро, згідно з яким Роман Труба
втратить свої повноваження. Фактично
це останній шанс Труби і його куратора

18

Після повернення з вигнання соратник президента-втікача Андрій Портнов почав
нацьковувати на Петра Порошенка правоохоронні органи, використовуючи брудну
технологію юридичного спаму.

погано не тільки
« Цедлябуде
Порошенка, це буде
погано насамперед
для Зеленського,
бо постраждає його
імідж молодої людини,
яка дивиться в майбутнє,
яка хоче творити сучасну
демократичну країну.

»

Портнова нанести хоча б якийсь удар
по репутації Петра Порошенка на догоду
реваншистам та Кремлю.
При цьому, як повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, Шевченківський
суд 15 листопада зобов’язав ДБР закрити
саме це провадження проти п’ятого президента.

«З усіх сил чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, директор
ДБР Роман Труба викинув останній
козир — проєкт повідомлення про
підозру п’ятому президенту України.
Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким
звільненням керівника Державного
бюро розслідувань. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов’язав
ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження. І конвульсії Труби — всього лише спроба
ухилитися від виконання судового рішення», — наголосив Головань.
З огляду на те, що Офіс Президента
підтримує тиск та політичні переслідування проти Петра Порошенка, такі дії
наносять непоправної шкоди Україні
і безпосередньо главі держави Зеленському на міжнародній арені. Десятки
Р

n Кінець епохи бідності

Теща — теж народ
і їй можна послужити?
Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (фракція
«Слуга народу») винаймає квартиру в мами дружини
й отримує компенсацію з бюджету «за житло іногороднім»
Фото lb.ua.

Петро МАКАРУК

київській оселі тещі пан Стефанчук
живе уже давно, зрозуміло, безкоштовно. Але лише після того, як став депутатом, він вирішив платити мамі-тещі за оренду
помешкання — 20 тисяч гривень щомісяця!
Каже, що має право, адже народним обранцям передбачена компенсація за житло. Та-

У

того, як Руслана Стефанчука
« Після
обрали народним депутатом,
він вирішив платити мамі-тещі
за оренду помешкання — 20 тисяч
гривень щомісяця!

»

ких депутатів-«безхатченків», до речі, аж 120.
Чому раніше не платив, а тут раптом став —
Стефанчук не каже. Ну і не треба, і так усе ясно
з цією «схемкою».
Але на всякий випадок нагадаємо обіцянку

«Тещо, дай на машину — дам тобі за квартиру!»

головного «слуги» Володимира Зеленського,
коли він ішов до влади: «Бюджет держави повинен стати народною казною, а не системою
забаганок депутатів». Чи це теж був жарт? n

дипломатів та лідерів цивілізованого
світу вимагали від нинішньої влади
припинити будь-які атаки на п’ятого
президента і дотримуватись демократичних принципів політичної боротьби.
«Якщо Володимир Зеленський
буде робити, що хоче, бо це реванш чи тому що це сподобається його
виборцям, — це буде погано не тільки для Порошенка, це буде погано
насамперед для Зеленського, бо постраждає його імідж молодої людини,
яка дивиться в майбутнє, яка прагне
творити сучасну демократичну країну.
Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися», — наголосив експрезидент Польщі Александр Квасневський.
Причиною таких атак проти Петра
Порошенка є жага особистої помсти
групи соратників Зеленського. Про
це свідчать слова колишнього посла
США в Україні Вільяма Тейлора, сказані під присягою під час закритих слухань у Конгресі. «У них на емоційному
рівні глибока злість на Порошенка.
Це — одна з речей, що мотивують атаки та судові справи проти нього. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка», — заявляв тимчасовий повірений
у справах США в Україні після зустрічі
з радниками Зеленського.
Сам Петро Порошенко спростовує
усі звинувачення та вважає їх спробою
залякати противників нинішньої влади.
«Пан Труба є лише виконавцем.
Замовник — колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки
у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади. Важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації.
Мета її — залякати нашу політсилу
та зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє
України. Хочу наголосити: нічого у вас
не вийде! Ця справа навіть не для студента-першокурсника, навіть не для
юридичної громадськості», — прокоментував новину Петро Порошенко.
Вже в найближчі тижні ми побачимо, чи залишилась Україна вірна демократичним принципам цивілізованого
світу, чи наша держава остаточно стала
на стежку путінізму. n
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n А ви як думаєте?

«Раніше вони вкладали гроші в «царські
села» під Луцьком, а тепер кошти
з офшорів виймуть і землю скуплять…»

Між першим та другим читанням
до законопроєкту № 2178–10 планують внести правки щодо надання права купувати українські
землі с/г призначення іноземцям
тільки через референдум

Що ви збираєтесь робити зі своїм паєм, якщо він у вас є, після того
як набуде чинності закон про ринок землі? Чи допоможе цей закон
створити міцного господарника на селі?

ЩО ПРОПОНУЮТЬ:
З 01.10.2020р. скасувати мораторій на продаж
земель с/г призначення всіх форм власності

ХТО МАЄ ПРАВО
ВОЛОДІТИ ЗЕМЛЕЮ:

СКІЛЬКИ МОЖНА
МАТИ СУКУПНОЇ
ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ:
В межах

1 ОТГ
Громадяни
України

Держава

В межах

1 облас ті
Територіальні Юридичні особи
(створені за закогромади
нами України)
Іноземці та особи
б
без громадянства
у випадку спадкування
за законом протягом
1 року повинні відчужити
належні їм земельні ділянки

(або АР Крим)

В межах всієї
Ук р а ї н и

ОРЕНДАРІ МАЮТЬ ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО
НА КУПІВЛЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЯКУ ОРЕНДУЮТЬ:
на аукціоні — якщо
пропозиція є рівною
з пропозицією,
яка є найбільшою
із запропонованих
учасниками аукціону

у разі продажу,
за умови
сплати ціни,
за якою вона
продається
ВИКУПИТИ С/Г ЗЕМЛІ
У ВЛАСНІСТЬ

З РОЗСТРОЧКОЮ
ПЛАТЕЖУ ДО 5 РОКІВ

ПОСТІЙН
КОРИСТУВОГО
АННЯ

за ціною, яка дорівнює
нормативній грошовій оцінці
таких земель, без проведення
земельних торгів, можуть
громадяни, які мають право:
КОМУ

ОГО
ДОВІЧНОГО УСПАДКОВАН
ВОЛОДІННЯ
е шляхом

триман
ОРЕНоДфИо(ромлення пувраавнаня)
пере ного корист
постій

ЗАБОРОНЕНО ВОЛОДІТИ С/Г ЗЕМЛЯМИ
ДО 01.01.2024 року:
особам, власниками чи кінцевими
бенефіціаріями,
яких є іноземці

які створені за
законами інших країн
іноземним
державам

особам без
громадянства
ЯКИМИ С/Г ЗЕМЛЯМИ

ЗАБОРОНЕНО
ВОЛОДІТИ:

вної
держуанальної
м
о
та к ласності
в

приватної влас
які призна ніності,
для
ведення точе
рного
с/г виробнва
ицтва

земельними
частками (паями)
вид
(на місілценими в нат
кам зем евості) власурі
(па ельних ч ниособисївт ) для веденасток
ня
ого
господаселянського
рства

ВИНЯТОК ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ВЛАСНИКАМИ
ЧИ КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРІЯМИ ЯКИХ Є ІНОЗЕМЦІ,
ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА КУПІВЛЮ ЗЕМЛІ:

Мають працювати
в Україні понад 3 роки
та орендувати землю
з 1 жовтня 2020 року

ПЕРЕВАЖНЕ
право
матимуть, якщо
є орендарями

ЗЕМЛЮ НЕ ЗМОЖУТЬ КУПУВАТИ
фізичні чи юридичні особи, відносно яких діють
санкції
Інфографіку створено за текстом законопроєкту№ 2178–
10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обігу земель с/г призначення станом на 13.11.2019 р.

Володимир
КАРПУК, народний
депутат України
V та VІ скликань
(м. Луцьк):
– Я паю не маю,
але коли б мене хто
запитав, що робити
тим людям, у яких він є, то я б сказав:
треба зачекати. Ціна з часом зросте,
хоч і не істотно. Але, наскільки я знаю,
в Україні уже давно існує десь півтора десятка схем, як вивести землю
з власності, що у нас таки є ті ж олігархи, які мають від 200 до 400 тисяч
гектарів. І зараз включено механізми, щоб ми залишились без землі.
Я у фейсбуці давав картинку з одного луцького супермаркету, де пляшка віскі коштує 55 тисяч гривень.
Це фактино вартість двох гектарів
української землі. Було кілька пляшок, і через кілька днів залишилась
одна. Такі можливості ринку, точніше
чорного базару українського ґрунту…
Я вважаю, що повинні бути ринкові
механізми щодо землі, але цей закон
не допоможе створити міцного фермера. Ті люди, які працюють на ній,
якраз і не стануть заможними господарниками. А зміцніють ті, хто має доступ до влади і має гроші. Ну і, звісно
ж, іноземці.
Олександр
СКІПАЛЬСЬКИЙ,
ексзаступник
голови СБУ
(м. Київ):
–
У
мене,
на жаль, нема паю.
Не проживав я тоді
в сільській місцевості (коли виділяли
паї. — Ред.), і батьки їх не отримували. Але тим, хто такий пай має, я б
побажав берегти його. Працювати
на ньому, вирощувати екологічно
чисту продукцію. І в жодному разі
не продавати без крайньої потреби.
Земля віками була, є і буде годувальницею. У майбутньому на нас чекають реальні загрози: кліматичні зміни, перенаселення планети... І ціна
землі, як основи продовольчої бази,
буде тільки зростати. Тому збережіть
її для нащадків.
А новий закон не допоможе створити господарника. Я б його назвав
терміном спецслужб — «дезінформація українців». Це ширма для тих,
хто хоче нас обдурити. Це маніпуляції,
щоб позбавити співвітчизників останнього. Я б хотів, щоб люди пригадали,
як було у містах під час приватизації
за часів Кучми, коли президент зробив все, щоб його зять (Пінчук. —
Ред.) став мільярдером, а звичайні
громадяни, в тому числі я і моя родина, нічого не отримали від такої приватизації. Тому що все це — фейк.
Я розумію, що продавати землю
можуть ті, хто не має змоги її обробляти, люди старшого віку без
нащадків. Вони можуть торгувати
землею. Але все це повинно бути
під контролем держави та місцевих
територіальних громад, щоб не порушувати екологію та не руйнувати
природу. Я розділяю думку, що людина, яка не може користуватись
землею, має право продати її, —
але в державний земельний банк,
а він вже продасть її тому, хто купить

Фото korupciya.com.

Як гадаєте: кому дістануться долари з української землі?

і буде на ній працювати. І при цьому
продавати майбутньому власникові
в обмеженій кількості, щоб не створити латифундистів, як це є в латиноамериканських країнах. Я за такий
підхід.
Віталій ЗАРЕМБА,
голова наглядової
ради СТзОВ
«Романів» Луцького
району, депутат
Волинської
обласної ради
(с. Романів
Луцького району):
– Насамперед скажу, що гостро
ставити питання про швидкий продаж землі в країні, де триває війна,
щонайменше нерозумно і небезпечно. Хоч я великий прихильник запровадження ринку землі. Але якого?
Прийнятий у першому читанні закон
мав би бути видозмінений передусім відповідно до вимог здорового

І ціна землі, як основи
« продовольчої
бази, буде
тільки зростати. Тому
збережіть її для нащадків.

»

глузду. Тобто потрібно ввести всі
застережні заходи, аби захистити
хлібороба від скуповування землі за безцінь, враховуючи інтереси
власників паю. А ще — прорахувати
всі негативні наслідки, які можуть
очікувати країну. Ви подивіться на
Зімбабве, яка до 2000 року вважалася однією з найбагатших в Африці,
а також великим експортером сільгосппродукції. Так-от, у результаті
непродуманої земельної реформи
вона отримала 12 мільярдів доларів
збитків та скорочення виробництва
сільгосппродукції на 70%! Тому все
треба робити зважено і продумано
до дрібниць, із урахуванням досвіду
розвинених країн. Деякі економічні
аналітики твердять, що ціна не відповідатиме реальній вартості, якщо
не пустимо зовнішнього інвестора,
при тому обіцяючи, що найперше
надаватимуть перевагу нашим фермерам. Але скажіть, де він візьме
такі великі кошти, які мають іноземці? Тобто компроміс у цій ситуації шукати складно. Хочеться лише

сказати: «Господи, пошли просвітління в голови наших керманичів!»
Що ж до власних паїв (маю свої
та успадкував від батьків), то однозначно не поспішатиму їх продавати, бо впевнений, що вартість землі
лише зростатиме.
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— На щастя,
у мене, чоловіка,
батьків, дітей немає
паїв. Коли б були,
сушили б голову, що
з ними робити. Це я жартома… Якщо
серйозно, пай — це актив, який продавати не варто, допоки ціни достатньо низькі. Для прикладу, в Польщі
вартість 1 гектара — 10–12 тисяч
доларів, а в нас уряд анонсував
1,5–2 тисячі $. Різниця істотна.
На жаль, у такому варіанті, як запропонував Кабмін, підтримки малого
і середнього сільгоспвиробника немає. Більше того, він буде ліквідований економічно несприятливими
умовами. Ринок землі, який хочуть
запровадити з 1 жовтня 2020 року,
не передбачає, на жаль, захисту національних інтересів. Тому ми будемо все робити, щоб відстояти українських людей, які живуть і працюють
на землі.
Андрій ТУРАК,
директор ПОСП
імені Тараса
Шевченка, депутата
Волинської обласної
ради (с. Угринів
Горохівського
району):
— Мій пай в оренді підприємства, яке я очолюю, і я не збираюся
його забирати. Але загалом важливо, що українці робитимуть зі своєю
землею. Однозначно, що цей закон
не допоможе селянину. Він обезлюднить, знищить села. Його логіка
полягає в бажанні забрати в людей
їхні паї. Нікого селяни насправді
не цікавлять. Скуповувати будуть ті,
хто має великі статки: люди, які були
при владі, нажилися шахрайськими
шляхами. Раніше вони вкладали
гроші в «царські села» під Луцьком,
а тепер кошти з офшорів виймуть
і землю скуплять.

»

ОБГОВОРЕННЯ ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

»

Тарас ЩЕРБЛЮК,
голова Горохівської
районної ради
(м. Горохів)
— Особисто я, якби
мав пай, не продавав би
його. Однак у людей буває безвихідь, різні обставини. Земля — найбільша цінність,
фактично останній ресурс, який залишився в України і в кожного селянина-господаря. Пайові ділянки власники
мали б продавати лише в невоюючій
та економічно сильній державі та громадам, а не великим агрохолдингам з іноземним капіталом.
Прикро, бо закон про ринок землі не підтримує ні господаря, ні малих
та середніх фермерів. У Польщі, наприклад, в одних руках може концентруватися лише 500, а не 200 тисяч (!) гектарів
сільськогосподарських угідь, як це прописали українські законодавці… Я категорично проти цього закону тому, що
є загроза скуповування земельних паїв
за безцінь. Як тоді почуватимуться хлібороби, які статки вони матимуть?
В’ячеслав СУДИМА,
заслужений працівник
культури України
(с. Рокині Луцького
району):
— Земля — цінне нерухоме майно, товар.
Завод можна побудувати
за 3–4 роки, а сантиметр чорнозему утворюється протягом 100 літ, і ми можемо
цієї цінності позбутися. Продаж землі був
завжди популістичним гаслом. Іноземці
скуповують її через посередників і тільки ждуть першої можливості для цього.
Зрозуміло, що земля приносить прибуток
тільки у великих кількостях, на гектарові
багато не заробиш. Небагато на Волині
фермерських господарств, колгоспи розкрадені — і ніхто за це не відповість. Сьогодні у владі некомпетентні люди, вони
далекі від розуміння земельних питань,
тому й просувають закон про продаж землі. Потрібно продовжити мораторій хоча б
на рік, щоб роз’яснити ці питання. У Рокинях земля не розпайована, в Княгининку, де мешкали мої батьки, ми отримали
гектар орної землі та 0,6 — під садівництво. Орну здаємо в оренду, отримуємо
3–4 центнери пшениці. Добре, що земля
хоч якось обробляється, бо та, що під садівництво, закинута. Добре було б учити
людей на базі агропромислових комплексів, як правильно її обробляти, а не виснажувати, і давати в руки агрономам. Не на
часі продавати землю-матір, потрібно
знати її ціну, створити земельний банк,
аби здати землю державі.
Ірина СІЧКОВСЬКА,
керівник ФГ «АМІЛА»
(с. Радовичі
Турійського району):
— Свій пай продавати однозначно не буду.
А закон, думаю, ніяк
не допоможе створити міцного господарника. Аби купити
землю, треба мати гроші. Тому зробити
це зможуть тільки агрохолдинги. Вони
скуплять землю, а люди залишаться без
роботи. І буде по землі. Жодним чином
цей закон не допоможе створити господарника.

Володимир ЯРЕНЧУК,
голова ФГ «Перлина
Турії» Турійського
району, депутат
Волинської обласної
ради (м. Ковель):
— Після запровадження ринку землі невідомо, який господарник до нас прийде.
Знаємо лише одне: такий, у якого будуть
великі гроші, який платитиме за землю
набагато більше, ніж це може зробити
наш сільгоспвиробник. Зараз орендуємо
землю у 2500 пайовиків, із якими укладено договори на різні терміни. Не виключено, що їх можуть привабити кращі
умови розрахунку. І це право кожної людини розпоряджатися тим, що вона має
у власності. Але ж держава повинна розуміти всі ці моменти. Земля — найдорожче багатство, яке є в українського народу.
Наше господарство обробляє 8 тисяч
гектарів землі. Досить успішно займає-

Свій пай не продаватиму,
« збираюся
й далі його
самостійно обробляти. Якби
була можливість, то ще й
купив би їх кілька. А щодо
закону, то він зробить
із України аграрну пустелю:
поля будуть засіяні, але
людей у селах не буде.

»

мося тваринництвом. Більш як 300 людей мають роботу, хорошу зарплату.
Куди мені їх буде подіти — у кожного
сім’я, діти, зрештою, вони якраз та основа, на якій тримається село. А не буде
села — не буде України.
Любомир
ВАЛІХНОВСЬКИЙ,
завідувач хірургічного
відділення Турійської
районної лікарні,
заслужений лікар
України (смт. Турійськ):
— Ні я, ні мої батьки
в колгоспі не працювали, тому на пай
не претендував, як і на безоплатне отримання земельної ділянки. Ніколи не задумувався, що згідно із Земельним кодексом теоретично маю право, як і кожен
громадянин, узяти наділ, і навіть не один,
а декілька — під будівництво, садівництво чи дачу. Коли був депутатом, часто
голосував за виділення землі іншим людям, але сам не звертався, бо не ставив
собі за мету в такий спосіб примножити
свої статки. Єдине, що збудував, — гараж, але ділянку під ним не приватизував.
Вважаю, що земля має належати селянам, які на ній працюють. І коли її нарізають по кілька гектарів чиновникам чи
спритним начальникам, то це розбазарювання національного багатства.
Ще небезпечніше, коли приймуть закон
про ринок землі й почнуть її скуповувати
в сільських жителів. Я спілкуюся з багатьма керівниками сільгосппідприємств Турійщини, вони орендують паї і сплачують
людям за це, допомагають вирішувати
соціальні проблеми громад. Якщо ж через підставних осіб на землю накладуть
лапу олігархи, то й сіл у нас не стане, вони
чужим багачам не будуть потрібні.

Петро КРАВЧУК,
почесний громадянин
селища Любешів,
автор «Книги рекордів
Волині»
(смт. Любешів):
– Від батьків залишився пай у спадщину.
Нам із дружиною несила його обробляти, тож так і облогує земля. Більше
того, документи не оформили до кінця.
Тепер, коли прийнято закон про продаж
землі, вже поклопочемося, щоб ділянка
була внесена до Державного земельного кадастру. З одного боку, добре, коли
землею можна розпоряджатись. От живе
в селі чоловік, якому під вісімдесят. Має
пай — один, два, а то й більше гектарів.
Але, як і я, не користується ним. То чому б
не продати його? Але треба створити
відповідні умови для цього, аби був державний банк землі. Щоб не перейшла
вона в руки іноземців і не залишилися
ми на чужій території.
Щодо другого питання, то за нинішньої ЗЕ-команди навряд чи допоможе
цей закон створити міцного господарника на селі. Навпаки — призведе до розорення. Мій родич, який проживає у Вінницькій області, — фермер. Хазяйнує
на приблизно ста гектарах. Тепер він бідкається, що може втратити їх, бо не витримає конкуренції.
Земля в українців завжди цінувалася.
Ось моя покійна бабуся за життя розповідала, як вони, хазяйнуючи з дідом, старалися прикупити пару десятин. Мали
і ріллю, і сіножать, і болотце. З цього й
жили. Такою годувальницею земля має
залишитися.
Павло КРУПКО,
сільський голова
(с. Сварицевичі
Дубровицького району
Рівненської області):
– Я виступаю категорично проти запровадження ринку землі
в цьому варіанті та в нинішніх умовах.
Перш ніж ухвалювати такий закон, необхідно забезпечити соціальний захист
кожного громадянина. Наші люди продаватимуть свої паї, щоб зробити операцію. Наприклад, гектар буде коштувати
1200 доларів, а заміна колінного суглоба вартує 4 тисячі доларів. Тому вважаю
це шантажем і грабунком українських селян. У нас і так 5 магнатів уже мають величезні латифундії. Тепер держава хоче
узаконити ситуацію, а вони за безцінь
скуплять землю. Я обробляю два паї —
батьків моєї дружини — і нікому їх не віддам та не продам, а працюватиму сам.
Олег ГАЛАСУН,
заступник голови
Асоціації фермерів
і приватних
землевласників
Волинської області
(с. Чаруків Луцького
району):
– Свій пай не продаватиму, збираюся
й далі його самостійно обробляти. Якби
була можливість, то ще й купив би їх кілька. А щодо закону, то він зробить із України аграрну пустелю: поля будуть засіяні,
але людей у селах не буде. Господарника
тут він не створить, бо не для того той закон проштовхують (його ініціатори най-

Передплатили – і виграли! *
Новими власниками призів від «Газети Волинь» серед читачів,
які передплатили видання на увесь 2019 рік, стали:
Годинник — Каленик Володимир (с. Боровичі Маневицького району).
Цукор — Фіщук Н.І. (м. Луцьк).
150 грн — Юганович Надія (смт. Мар’янівка Горохівського району).
* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ..

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 30000.

21 листопада 2019 Четвер

5

перше хочуть продати державні землі).
Аби створити господаря, треба щоб людина могла не тільки придбати землю, а й
мала можливість працювати. Гірших умов,
аніж в Україні годі й шукати. Кредитування
фактично відсутнє. Гроші під 28% — хіба
це нормально? Якщо влада хоче підтримувати великі господарства, то нехай
пояснить, де візьмуться робочі місця.
Вони навпаки зникнуть, бо в агрохолдингах (за їхньою ж статистикою) на одному
гектарі задіяно 6–8 працівників. У менших
господарствах — у рази більше. Два роки
тому п’ять наших найбільших агрохолдингів, які почали продавати акції на біржах,
платили податків 6 гривень на гектар.
Для порівняння: у той же період у моєму
маленькому господарстві було сплачено
1760 гривень за гектар. Цим усе сказано. Ми платимо ПДВ 20%, а польський
рольнік — 5. У нас кредит під 28%, у Польщі — під 1,8. Яка може бути конкуренція?
Недавно бачив у луцькому супермаркеті
іспанську лохину по майже 600 гривень
за кілограм. А на ринку «Шувар» така ягода — 250–280 грн/кг. Чому ж імпортують?
Бо економіка не на нашу користь. Хоча
на Волині є найбільше в Європі господарство, яке вирощує лохину.
Галина ПЕРІГ,
мати дев’яти дітей
(м. КаміньКаширський):
– У нас із чоловіком
паю нема, але є у батьків, то і нам дісталася ділянка, на якій вирощуємо
необхідне. Земля в нас не облогує — хіба
соток 60 не обробляємо, і то не тому, що
зайві, а далеко доїжджати. І батьки, і ми
проти продажу землі. У мене бабуся
по маминій лінії ще жива, їй під дев’яносто. То вона каже: «Що-що, а земля має
бути. Ми жили на хуторі і були багаті».
У її розумінні багатство — це найперше
своя земля. Вона не раз каже з приводу
цього: «Вийдеш — твоє поле, твій ліс. Ви
не знаєте, що таке служити панові, а ми
всього зазнали на своєму віку». Думаю,
наші люди до останнього будуть триматися за свою землю.
А щодо міцного господаря на селі, то,
боюсь, аби не сталося так, що люди, котрі продадуть свою землю, повернуться
в колишні колгоспи, про яких ще пам’ятають. Щоб стати міцним господарем,
створити щось нове, треба вкласти великі
кошти. А вони в кого є? В олігархів. Такий
власник буде старатися «відбити», як-то
кажуть, свої затрати. Поки він їх «відіб’є»,
то люди будуть важко працювати на нього. І не факт, що за достойну платню.
Богдан ШИБА,
луцький міський
голова 2006–
2010 років (м. Луцьк):
– Та ще жоден закон
міцного господарника
не створив, то не від закону залежить. Те, що від
ринку землі ми нікуди не подінемося, —
це факт. Тільки єдине, що цей нормативний документ не повинен давати можливості будувати різні схеми. Бо тіньовий
ринок землі давно відбувся і латифундисти вже й так мають сотні тисяч гектарів.
Якщо закон буде прийнятий, він має припинити всілякі лазівки, за якими великі
землевласники за безцінь скуповували б
сільськогосподарські угіддя. Головне зараз, щоб цей ресурс не опинився в одних
руках чи в декількох найбагатших людей.
Бо тоді це не ринок, а монополія. Закон
має не допустити такої структури власності на землю — і тоді все владнається.
Якщо ж юридично буде врегульовано всі
земельні ринкові відносини детально,
то тоді він буде корисним, а все інше наші
люди зроблять — вони уміють на землі
працювати. n
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА, Лариса ЗАНЮК,
Сергій НАУМУК, Кость ГАРБАРЧУК,
Катерина ЗУБЧУК, Мирослава КОЗЮПА,
Олег КРИШТОФ, Василь УЛІЦЬКИЙ,
Тамара ТРОФИМЧУК, Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Се ля ві

ТИМОШЕНКО ПОБИЛА ГОРШКИ
ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного
редактора
«Газети Волинь»

НАС ПОВЕРТАЮТЬ
НА 6 РОКІВ НАЗАД
Пригадую оте наростаюче відчуття
впевненості у перемозі, яке восени
2004-го охоплювало в міру того,
як усе ближче під’їжджав з околиці
Києва до його центру. Тисячі людських
струмочків поступово зливались, і коли
опинився серед моря протестантів, якраз
зателефонували з волинського радіо
«СіД» і попросили поділитись своїми
враженнями. «Не уявляю, як можна
перемогти цей народ!» — приблизно
так відповів тоді. Та революція —
Помаранчева — пам’ятна для мене
ще й тому, що подарувала зустріч на
столичному протестному Майдані
із майбутньою дружиною…
обре пам’ятаю шок від безглуздого і показово жорстокого побиття студентів
на Майдані у листопаді 2013-го. Це потрясіння вивело на вулиці мільйони людей. Пригадую тріскучі січневі морози 2014-го та штурм
Українського дому, бо саме в ту ніч знову був
у столиці. Як не зміг дивитись і відвернувся,
коли вперше побачив відеокадри розстрілу
Героїв Небесної сотні. Пам’ятаю і 10-тисячне
«Герої не вмирають» зі сльозами на очах на похоронах у Луцьку Героя Василя Мойсея…
А позавчора Президент України та Головнокомандувач Володимир Зеленський змусив
стрепенутись багатьох, коли не висловив співчуття з приводу загибелі на фронті командира
128-ї бригади Євгена Коростельова. Зате пан
Президент знайшов час, щоб по-кварталівськи
покпинити у фейсбуці Юлію Тимошенко. Чим,
втім, він і займався усі ці роки…
Після цього чомусь з’явилось відчуття, що
нас повертають на 6 літ назад — у ту точку, коли
били студентів. Бо хоч і по-іншому, можливо, й
мимоволі, але таки продемонстрували, що Президент та наближені до нього — в одній системі
координат, а народ — в іншій.
Стрічка новин тільки зміцнює це враження.
Пропозиція Коломойського продати Україну Путіну за 100 мільярдів. Призначення на ключові
державні посади неофітів-коміків, які погоджуються діяти за путінською формулою. Новий касетний скандал, згідно з яким в Офісі Президента «вручну» визначають, проти кого відкривати
кримінальні провадження, а проти кого — ні.
Володимир Олександрович нібито навіть особисто вичитує проєкт підозри Уляні Супрун,
а його «права рука» Андрій Богдан наказує, коли
кликати на допити Порошенка. Отаких знайшли
ворогів. У той час, як у бік Путіна поганого слова
останнім часом не наважуються сказати.
…У 2005 році президент Віктор Ющенко
встановив День Свободи 22 листопада на честь
Помаранчевої революції. У 2014-му новий глава держави Петро Порошенко фактично оновив
це свято і запровадив День Гідності та Свободи,
яке відзначаємо сьогодні, 21 листопада. Уже
на честь двох революцій.
Усі хочуть миру. І це правда. Ніхто не бажає
майданити. Ніхто у своїх сімейних планах не записує «сходити на майдан». Людей туди кличе
дурна політика владної верхівки, коли на кону
стоїть саме існування України, і народ просто
не може уже мовчати.
Дуже не хочеться, щоб наступний президент
знову оновлював дату Дня Свободи та Гідності.
А для цього його — народ — не треба водити
по колу і повертати туди, де вже був… n
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n Тільки факт
У Волинському краєзнавчому музеї презентували книгу провідного наукового
співробітника цього закладу, кандидата
історичних наук Богдана Зека «Спецпідрозділ «Світязь» в Антитерористичній операції
на Донбасі (2014—2018 рр.): історичний
нарис». Це видання — своєрідна пам’ятка про
загиблих бійців, а також данина шани тим поліцейським, які й нині несуть нелегку службу в зоні ООС.
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І довела, що з почуттям гумору в неї не гірше,
ніж у команди «95 кварталу»
Фото korupciya.com.

Василь КІТ

ефірі програми «Свобода
слова» на ICTV лідерка партії «Батьківщина» заявила, що пропонувала Президентові Володимиру Зеленському
кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, у рамках реалізації її програми «Новий курс».
Наступного дня після цього
пан Зеленський на своїй сторінці у Facebook відповів, що Юлія
Тимошенко дійсно приходила
до нього з пропозицією… працевлаштувати своїх кандидатів
на «солодкі» посади, а натомість
обіцяла голоси нардепів партії
у Верховній Раді.
«Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента,
імітуючи турботу про народ.
Вчора подивився «Свободу
слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні
посади. Людей, які «принесуть
інвестиції».
Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця.
Так, Юлія Володимирівна
справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для
призначення на «солодкі» місця.
А натомість обіцяла протягом
року голосувати за всі закони
разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди.
Але подивіться, який гарний
вигляд має нині «опозиція». Така
фігура! А знаєте чому? Тому що
зараз їй просто не дають «солоденького».
Звісно, змовчати після цього лідерка «Батьківщини» також
не змогла. І у стилі «95 кварталу»
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«Словом, Володимире Олександровичу, чекаємо вас на корпоративах…»

уїдливо відповіла Зеленському
на його «комплімент щодо фігури», натякнувши, що посада Президента України не вічна.
На своїй сторінці у Facebook
Тимошенко зазначила, що волі-

дуже давня
« Єукраїнська
традиція.
Раз на 5 років Юлія
Володимирівна
Тимошенко йде
в опозицію до чинного
Президента, імітуючи
турботу про народ.

»

ла б говорити із Зеленським «про
долю країни», але він, на жаль,
«обрав інший тон».
«Тоді нагадаю вам, що є
ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким
українським президентам здається, що вони взяли джек-пот!
А далі все за сценарієм… Ну ви
в курсі… Словом, чекаємо вас
Р
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на корпоративах… Можна зі своїм піаніно — ☺», — підколола
Юлія Володимирівна.
За даними «Української правди», пані Тимошенко на початку
жовтня приходила на Банкову
з довгим списком кандидатів
на різні пости, але домовитись
так і не змогла.
Лідерка
«Батьківщини» не проти втретє стати
прем’єр-міністром України. Як
зізнаються деякі «слуги народу»,
до багатьох із них підходять депутати «Батьківщини» з «дружніми розмовами», що Тимошенко
(на відміну від «посереднього»
Олексія Гончарука) «дуже підсилила б Президента Зеленського».
Як відомо, 13 листопада Юлія
Тимошенко заявила, що її політсила переходить в опозицію
до влади. Це сталося після того,
як провладна фракція «Слуга
народу» ухвалила у першому читанні законопроєкт про відкриття
ринку землі, проти якого виступала «Батьківщина». n
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
1. Повна назва документа державного планування: Схема планування
окремої частини Локачинського району Волинської
області, на якій реалізуються повноваження Затурцівської сільської ради.
Схема планування
території є планувальною документацією, що
розробляється на регіональному рівні у розвиток
Генеральної схеми планування території України
та визначає принципові
вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних
одиниць та їх окремих частин. Після затвердження
схема планування стане
основним інструментом
регулювання, планування,
забудови території громади.
Мета роботи — створення територіально-пла-

нувальних передумов для
забезпечення сталого розвитку території громади
з урахуванням суспільних,
державних, громадських
та приватних інтересів.
У проєкті державного
планування в розділі «Охорона навколишнього природного середовища» передбачений звіт про стратегічну екологічну оцінку.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Локачинська районна державна
адміністрація Волинської
області.
3. Передбачувана
процедура громадського
обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення починається з 22 листопада 2019 та триває
до 22 грудня 2019 р.;
б) способи участі гро-

мадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження
і пропозиції громадськості
надаються у письмовому
та електронному вигляді;
в) орган, від якого можна отримати інформацію
та адресу, за\ якою можна
ознайомитися з проєктом
документа державного
планування, звітом про
стратегічну екологічну
оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
пов’язаною зі здоров’ям
населення, що стосується документа державного
планування:
Локачинська районна
державна адміністрація
Волинської області:
45500, смт. Локачі,
вул. Миру, 37, адмінприміщення Локачинської
райдержадміністрації,
каб. № 33 з 8.00 до 17.00.
Відповідальний: Пилипчук

Федір Володимирович,
контакти: тел.: 21406, моб.
0975464103;
г) орган, до якого
подаються зауваження
і пропозиції, його поштову та електронну адреси
та строки подання зауважень і пропозицій:
Пропозиції
надавати на адресу:
45500, смт. Локачі, вул.
Миру, 37, адмінприміщення Локачинської райдержадміністрації, каб.
№ 33 з 8.00 до 17.00. Відповідальний: Пилипчук
Федір Володимирович,
post@locadm.gov.ua.
Також із проєктом
документа державного
планування та звіту про
стратегічну екологічну
оцінку можна ознайомитися на сайті http://www.
locadm.gov.ua/.
Строки подання зауважень та пропозицій:
до 22 грудня 2019 року
включно. Пропозиції
та зауваження, подані після встановленого строку,
не розглядаються.

ЕКОНОМІКА
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n Уроки децентралізації

У Голобській громаді впевнилися,
що 4 роки тому зробили правильний вибір
Фото з фейсбук-сторінки Сергія ГАРБАРУКА.

У кабінеті очільника
ОТГ на екрані можна
спостерігати за тим, що
відбувається в селищі:
перед ошатним
Будинком мистецтв
укладають бруківку,
вулицею поспішають
перехожі, біжать
хлопці з футбольним
м’ячем, на в’їзді
у когось проблеми
з автівкою… Камери
відеоспостереження,
встановлені задля
безпеки мешканців,
фіксують ритм
життя цього гарного
населеного пункту
на Ковельщині,
який став центром
громади. Що з того
часу тут змінилося?
Про це бесідуємо
із керівником
Голобської ОТГ Сергієм
Гарбаруком
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Сергій Гарбарук у завтрашній день дивиться з оптимізмом.

«ХТО ЗВОЛІКАВ —
ТОЙ ПРОГРАВ»

— Сергію Володимировичу, ви були одним із першопрохідців, ініціаторів
об’єднання, тому вже маєте
змогу аналізувати плюси й
мінуси децентралізації для
жителів громади.
— Однозначно ми в кращому становищі, аніж ті, хто
довго вагався. Звичайно, були
і в мене сумніви, але за 5 попередніх років роботи головою
селищної ради я зрозумів, що
недоцільно триматися старої
системи, коли ти не маєш змоги вирішувати проблеми людей, які тебе обрали. Набридло випрошувати кошти. І це при
тому, що в бюджеті селищної
ради хоч якась копійка водилася, а в сільських голів і того
не було. Зібралися ми з колегами, поговорили, районне керівництво «благословило», на відміну від деяких інших районів.
Спочатку йшлося про об’єднання в одну громаду 9 сільрад, але
не всі, кого «сватали», зважилися на такі зміни. Приєдналися
до Голоб Новомосирська, Майданська, Поповичівська сільради, а згодом, аж через два
роки, — Радошинська. Люди
зрозуміли, що в Голобській ОТГ
матимуть кращі перспективи.
Хоча Радошин — не найбідовіший, там є піщаний кар’єр,
а нині ще й свинокомплекс,
але все ж в об’єднаній громаді
більше джерел наповнення бюджету, а відтак — і ширші можливості для розвитку.

— Не секрет, що й держава підставила плече першим
ОТГ. Нині ця підтримка вже
не така щедра?
— Справді, найплодотворнішим для нас був перший рік
життя у новому статусі. Тоді
держава дала Голобській громаді на розвиток інфраструкту-

звітую перед
« Щороку
жителями кожного
населеного пункту,
розповідаю про
зроблене, пояснюю,
чому не всі їхні
побажання ми
поки що спроможні
виконати.

»

ри понад 5 мільйонів гривень,
наступного року отримали
3 мільйони 700 тисяч, торік —
менше 3, нині — 2 мільйони
750 тисяч. Тобто, ми мали непоганий старт. У Голобах зараз
така школа, що й у Луцьку можуть позаздрити. Клуби відремонтували в Новому Мосирі й
Малому Порську, кіноконцертну залу в Будинку мистецтв
у Голобах, вуличне освітлення в усіх селах провели. Цього року завершили цю роботу
в Партизанському, торік — у Діброві. Хтось скаже: «Там по 20–
30 жителів, нащо їм ті ліхтарі?»
А я вважаю, що це своєрідний

1038 ламп вуличного освітлення
замінили на світлодіодні у Володимирі-Волинському
за кілька років.
Таким чином LED-світильниками вже
забезпечено 50% точок у місті.

вияв моральної підтримки жителів маленьких сіл. Звичайно,
найбільша проблема — ремонт
шляхів, але тільки цьогоріч заасфальтували частину дороги
у Бруховичах, у Байківцях, вулиці Бенделіані та Грушевського у Голобах, і надалі будемо ці
роботи продовжувати.
— Напевно, громада
мала би ще більше фінансових ресурсів, якби Голоби не були містечком? Від
однієї з вчительок почула:
«Нам платять менше, бо ми
вже не село, хоча й містом
не стали».
— Є така проблема. І педагоги нарікають, і громада
коштів могла б мати більше.
Адже держава надає допомогу за формулою, де враховують кількість сільських жителів
і площу території. А Голоби —
селище міського типу, його
мешканців відмінусовують,
а це — приблизно половина
населення громади. Звичайно,
не тільки Голобська ОТГ у такій
ситуації, коли статус населеного пункту — не на нашу користь.
Ми це питання порушуємо, але
вирішити, на жаль, не можемо.
«ЩОБ МОЛОДЬ
НЕ ВТІКАЛА, І СТАДІОН
ПОТРІБЕН, І КЛУБИ…»

— У громаді — 23 села,
у жителів кожного — своє бачення перспектив розвитку,
хтось вважає, що їх обділено, комусь здається, що Го-

лоби ковдру тягнуть на себе.
Як знаходите порозуміння
з людьми?
— Раджуся зі старостами, з депутатами, вони в нас
мудрі, активні люди. Спільно
приймаємо рішення, а попередньо, звичайно, і сперечаємось, і дискутуємо. Щороку
звітую перед жителями кожного населеного пункту, розповідаю про зроблене, пояснюю,
чому не всі їхні побажання ми
поки що спроможні виконати.
Не завжди люди хочуть вникати
у тонкощі державних програм,
наприклад у те, що кошти, які
виділяються на розвиток інфраструктури, — цільові: якщо нам
дають гроші на умовах співфінансування на будівництво,
скажімо, футбольного майданчика, то ні на що інше їх витратити не можна.
— Це ви про закиди, що
очільник громади надмірно
дбає про спорт, бо сам у минулому — учитель фізкультури?
— Так, я 22 роки працював
у школі фізкультурником, але
не через це ми витратили понад
3 мільйони гривень на стадіон
у Голобах, напевне, найкращий
у районі. Гроші одержали від
Державного фонду регіонального розвитку в рамках програми розвитку спортивної
інфраструктури, і гріх було б
не скористатися такою можливістю, адже кошти пішли б кудись в іншу громаду чи регіон.
Зрештою, це здоров’я наших
дітей, онуків. От нещодавно
відкрили сучасний спортивний
майданчик біля школи, знову ж
таки за державні кошти із співфінансуванням з місцевого
бюджету. Є де дітям та молоді
у футбол пограти, відірватися
від планшетів і телефонів. Щоб
молодь не втікала, і стадіон потрібен, і клуби, бібліотеки в селах, і в них щодня мусить щось
цікаве відбуватися. Таку вимогу ставлю перед працівниками
культури.
— Знаю, що багатьом
керівникам громад доводилося приймати непопулярні рішення. Я про так звану
оптимізацію в освіті, культурі, медицині. Реформи планують нагорі, а на місцях доводиться затягувати паски.
— Так, коли ми закривали малокомплектні школи,
де навчалося по 6–7 учнів,
мене багато хто вважав своїм
ворогом. Але коли діти побачили, які в Голобах комп’ютерні кабінети, який спортзал,
як технічно обладнані класні
кімнати, то вони й батьків пе-

реконали, що тут є можливості
здобути кращу освіту. 4 шкільні
автобуси забезпечують підвіз
учнів до місця навчання, хоча
тепер постає питання їх навантаження.
З медициною складніше.
Розпочали в державі реформу
первинної ланки — і доля ФАПів
стала невизначеною. На мою
думку, сімейний лікар і фельдшер у селі мають працювати
в тандемі, й фінансуватися вони
повинні Національною службою
здоров’я. На жаль, зі столиці не сповна видно проблеми
сільської медицини. Сьогодні
досвідченого фельдшера, який
найближче до людей, сімейний
лікар навіть фізично не завжди
може замінити. Зрозуміло, що
можна й це вирішити за кошти
громади. Але зняти їх доведеться з інших запланованих
видатків.
Або взяти нашу Голобську лікарню. Пригадуєте,
яке невдоволення і соціальну
напругу викликали навіть непідтверджені чутки про її закриття. Людям потрібен лікувальний заклад, вони хочуть,
щоб на місці вели прийом вузькопрофільні спеціалісти. Лікарі Ковельського МТМО двічі
на тиждень приїжджають у Голоби, а ми фінансуємо це з бюджету ОТГ. Та найгірше, що
нема ясності з подальшим реформуванням медицини, нема
в державі розуміння, що місцеві бюджети більшості громад
не спроможні взяти на себе
непосильну ношу.
— З якими проблемами
найчастіше приходять до вас
люди на прийом?
— Колись були нарікання, що за будь-яким папірцем
потрібно їхати до Ковеля, висиджувати там черги. Ми створили в Голобах ЦНАП, де можна
виготовити документи на землю, на майно, оформити закордонний паспорт, одержати інші
послуги. Створили трудовий
архів, щоб люди не добиралися за довідками до Люблинця.
Маємо свій центр надання соціальних послуг, адже на місці швидше можна реагувати
на потреби підопічних.
Але всі життєві колізії не передбачиш. Приходять з різними особистими питаннями:
сімейні чвари, сварки із сусідами, зловживання алкоголем.
Найважче — захистити дітей,
які ростуть у неблагополучних
родинах. І звичайно, не бракує
бід, недуг. Пригадую, коли хворий хлопчик потребував порятунку, був організований збір
коштів на лікування, у Голобах
провели благодійний концерт.
Спільно робили й інші добрі
справи. У подібних випадках
особливо відчуваєш, що згуртованій громаді під силу вирішити чимало проблем. Тому
всупереч труднощам дивимося у завтрашній день з оптимізмом. n

Електронну систему «ОКо: школа у смартфоні» вперше на Ковельщині впровадили у
навчальному закладі села Білин. Ресурс дає

Більше 1 мільйона євро грантових коштів на впровадження енергоощадних технологій виграла Нововолинська школа №7. Раніше температура в класах іноді не

змогу побачити інформацію про успішність та відвідуваність учнів, розклад занять, задані домашні завдання
та забезпечує зручний доступ до неї для дітей, батьків,
учителів та адміністрації школи. Працювати із системою
можна через інтернет-сторінку та мобільний додаток.

піднімалася вище 11 градусів, при тому, що за опалення доводилося платити до мільйона гривень за сезон. У навчальному
закладі вже проводяться роботи з утеплення, встановлюють сучасні системи вентиляції, опалення. Це дасть змогу зекономити
половину грошей, які раніше витрачали на енергоносії.
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ОВИНИ / КРАЮ
УКРАЛИ ГРОШІ
Й ІНСЦЕНУВАЛИ ГРАБІЖ
5 листопада вранці до поліції
звернувся 31-річний лучанин,
адміністратор одного з розважальних
ігрових закладів, що на проспекті
Грушевського в обласному центрі. Він
повідомив, що близько 8-ї години невідома
особа за місцем роботи завдала йому
тілесних ушкоджень і відкрито забрала
17 тисяч гривень. За цим фактом слідчі
розпочали провадження
Віктор ГОМОЛЬ

днак у рамках досудового розслідування
слідчі та оперативники встановили, що факту пограбування не було. Як з’ясували правоохоронці, заявник спільно із клієнтом закладу
інсценували грабіж, аби ввести в оману слідство
й приховати крадіжку коштів. Слідчі повідомили
зловмисникам про підозру в неправдивій інформації про вчинення злочину та скоєнні крадіжки
за попередньою змовою групою осіб. Санкція цих
статей, зокрема, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове
розслідування триває. n

О

ПОМИЛКИ НА ДОРОГАХ
ДУЖЕ ДОРОГО КОШТУЮТЬ
Позавчора після 18-ї години на автодорозі
в селищі Ратне автомобіль «Форд»
смертельно травмував 61-літнього
велосипедиста
Віктор РІВНЕНСЬКИЙ

а кермом іномарки перебував 32-річний житель Камінь-Каширського району. Чоловік,
який потрапив на своєму двоколісному транспорті під колеса легковика, загинув на місці пригоди. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого,
слідчі поліції області розпочали провадження.
Цього ж вечора в селищі Локачі автомобіль
«Пежо» наїхав на 15-літнього жителя Рожищенського району, котрий перетинав проїжджу частину
дороги в невстановленому місці. Перехожого госпіталізували. Автопригода, в якій постраждало четверо людей, сталася цими днями в Горохівському
районі. Правоохоронці закликають всіх учасників
дорожнього руху дотримуватися правил, від цього
залежить здоров’я, а то й життя. n

З

ВІД’ЇЗД НА ЗАРОБІТКИ
ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДКЛАСТИ?
Вчора в поліцію звернулася жителька села
Ветли Любешівського району із заявою про
зґвалтування її 22-річної дочки
Богдана КАТЕРИНЧУК

тароста Ветлівського старостинського округу Любешівського ОТГ Любов Павлік,
з якою ми розмовляли по телефону, розповіла, що вона з правоохоронцями, які прибули
на виклик, була за місцем проживання потерпілої.
Побачене свідчить, що дівчина справді постраждала — у неї є синці, одяг подертий, золотий ланцюжок розірваний.
Попередньо відомо, що кривдник, на якого вказує дівчина, хлопець із села Невір цього ж району.
Нібито він із своїм другом приїхав у Ветли на автомобілі. А вже разом з дівчиною вони вирушили
на дачу відзначати день від’їзду хлопця на сезонну
роботу. Там і сталося насилля…
Як поінформував завідувач сектору комунікації
ГУНП у Волинській області Віктор Гомоль, за процесуального керівництва прокуратури слідчі поліції Волині розпочали кримінальне провадження
за ознаками злочину, визначеного ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до цього кримінального правопорушення,
та притягнення їх до відповідальності. Інкримінована стаття передбачає позбавлення волі на строк
до 12 років. n

С

Більше новин — на сайті
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n Трагічні сторінки нашої історії
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ПІД АСФАЛЬТОМ ЗНАЙШЛИ
ПОХОВАННЯ ВОЯКІВ УПА

І ПІСЛЯ СМЕРТІ
ЇХНІ ГОЛОСИ
НЕ ЗГАСЛИ
Увагу кожного читача приверне книга
«Голод 1946–1947 рр. в Україні:
колективна пам’ять». Та її цінність
не у кількості сторінок (їх 1176!), а у тематиці,
яка в наш час малопомітна, хоч дуже
потрібна і важлива для суспільства. Так,
це мова про одну з гірких сторінок історії
нашої країни — повоєнний голодомор,
коли Західна Україна рятувала мільйони
голодуючих із Півдня, Центру, Сходу нашої
держави, прилеглих областей Росії
Людмила СТАСЮК,
директор Волинської державної обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки

езвична й історія книги, яка щойно побачила
світ завдяки небайдужим людям. Ім’я одного
з її упорядників обведене скорботною рамкою. Це кандидат історичних наук Олександра Веселова, уродженка Дніпродзержинська, котра стала
щирим патріотом України і все своє творче життя
присвятила вивченню теми голодомору. Вочевидь
тому, що в дитинстві пережила цю трагедію, ледь
сама не стала жертвою людоїдів.
Вона зібрала понад тисячу спогадів тих, хто пережив повоєнні 1946–1947 роки. На жаль, Олександра Веселова відійшла у Вічність. Спроби видати
ці документи історії виявилися марними: нема автора — втрачається інтерес до його доробку. Та головне — як завжди, у держави бракує коштів. Уже
думалося, що спогади стануть безмовною шухлядною макулатурою.
Але тут і починається історія, пов’язана з Волинню, Луцьком, їхнє воскресіння. З Олександрою
Михайлівною волинянин Андрій Бондарчук, письменник, журналіст, тісно контактував при підготовці
своєї книги «Голодомор 1946–1947 років: непокараний злочин, забуте добро», яка одержала високу
оцінку. В ній є розповідь і про Олександру Веселову,
її спогади. Уже після смерті дружини чоловік на її ро-

Н

Веселова зібрала понад
« Олександра
тисячу спогадів тих, хто пережив
повоєнні 1946–1947 роки.
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»

бочому столі знайшов запис: «Надіслати А. І. Бондарчуку десятитомне видання про голодомори».
І він це зробив, а Андрій Іванович презентував його
нашій бібліотеці.
Про сумну долю творчого спадку Олександри
Михайлівни від її чоловіка і голови Ради асоціації дослідників голодоморів в Україні Василя Марочка дізнався наш земляк. Він із тих людей, про котрих «Газета Волинь» розповідала в рубриці «Ті, що тримають
небо». Василь Марочко, вірний своєму розумінню
громадянського обов’язку, простягнув руку допомоги. Звернувся до свого ідейного побратима в США,
нашого земляка, про якого теж писала «Газета Волинь», Михайла Гереця. У свої 94 роки він є членом
дирекції Дослідної фундації імені Олега Ольжича,
яка виділила 4 тисячі доларів. І тут за справу взялися
доктор історичних наук Василь Марочко та видавець
Марко Мельник. За короткий час книга побачила світ.
Однак цих коштів вистачило лише на 415 примірників, що для країни явно замало. Зважаючи на важливість теми, книга потрапила у список видань, якими
Україна забезпечує бібліотеки. За державний кошт
було надруковано додатково ще тисячу примірників.
Учора в Києві в Національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція до 86-х роковин голодомору. Тут і презентували згадану книгу та ще дві
Андрія Бондарчука. Наша бібліотека готує захід
на цю тему. n

За три метри від
адміністративного
приміщення Рафалівського
кам’яного кар’єру, що у
Володимирецькому районі
на Рівненщині, археологи
розкопали братську
могилу бійців Української
Повстанської Армії, які
загинули під час минулої
війни

Уривки з книги
«Голод 1946–1947 рр..
в Україні: колективна
пам’ять»

Валентин СТАВСЬКИЙ

«Східняки»
розповідали, що їхні
сім’ї пухнуть
з голоду»
Добре пам’ятаю голод 1947 року. Тоді
проживав у селі Петрилів Тлумацького району
Станіславської (нині Івано-Франківської області)
Михайло ТВЕРДОХЛІБ, 1932 р. н.,
м. Бердичів Житомирської області:

ені йшов 15-й рік. Часто бував у Станіславі, куди
батько возив у торбі зерно, щоб його обміняти
на швейну машинку, тканину чи інший будь-який крам,
необхідний для родини, бо в сім’ї було 6 дітей. Все
це везли люди з районів Східної України, вони їхали
на дахах вагонів, везли речі, щоб обміняти їх на зерно.
З розмов чув, що «східняки» найбільше боялися «гачечників» — людей, які піджидали тих, хто повертався
із Західної України, і за допомогою гачків, які закидали,
забирали з дахів вагонів речі, зерно, а часто-густо і людей, ранили їх чи навіть вбивали.
«Східняки» розповідали, що їхні сім’ї пухнуть з голоду, люди були дуже виснажені, і мій батько та його
односельці не тільки продавали їм зерно, а й давали
просто так.
Через два роки на Станіславщині теж почалася
конфіскація хліба державою. Батька заарештували
за зв’язок із частинами ОУН. Матері присудили 6 років
тюрми за невиконання плану хлібозаготівель. А ми залишилися самі. Найстаршому брату Іванові було шістнадцять років, а найменшій сестрі Дусі — чотири. n

М

Уривки з книги
игги ««Голод
Голод 11946–1947
946–1947 рр.
в Україні: колективна пам’ять»

«Зарізала свою дитину
і так годувала інших діток,
аби ж хоч ті вижили…»
Страшною була зима 1933-го. Пригадую, я, маленька, сиділа
біля вікна і спостерігала, як вулицею їхала підвода. «Он мертвих
повезли», — стримуючи сльози, мовила моя мама
Марія ШТЕФАН, уродженка села
Жовтневе Київської області, яка
знайшла порятунок на Закарпатті,
де все життя пропрацювала
вчителькою

рупи на підводі везли, як дрова.
На кладовищі скинули їх просто на сніг. А напровесні, як тільки-но він почав танути, викопали
яму і всіх замордованих голодом
загорнули в землю. Люди вимирали сім’ями, причому в ті часи часи
вони були немалі — дітей народжували стільки, скільки Бог дав,
щонайменше п’ять.
А одна жінка з нашого села у відчаї зарізала свою дитину і так годувала інших діток, аби ж хоч ті вижили. Не було в Жовтневому ні котів,
ні собак — усіх поїли! Хто як міг —
виживав. Погреби, комори, хліви —
усе було порожнє…
Надію на життя вселила весна.

Т

У їжу пішло все, що тільки-но проростало із землі, — спориш, лобода,
щавель, зрештою, будь-які бур’яни
і трави. Ото була радість — звичайне
зело рятувало від голодної смерті!
Відтак, хто де міг, діставали лушпайки
й садили (так само і в 47-му році)…
Так, важким був і 47-й, який видався неврожайним. Людей гнітили
і повоєнна розруха, і голод. А у нашій сім’ї не стало й батька — загинув у Німеччині. Старша сестра,
яку в роки війни німці відправили
в рабство до бауера, повернувшись,
привезла з Мюнхена дві валізи одягу. Це й рятувало — вимінювала
його на продукти в інших областях.
Узимку, в лютий мороз, на відкритих
платформах вантажних поїздів везла вузлик пшона і мішечок картоплі.
Привезе, а вона тверда, як камінці. З померзлої картоплі, солодкої
на смак, варили суп… n

трунах і ящиках покоїлися останки 14 людей. Хоронили вояків,
ймовірно, у 5 етапів, адже рештки лежать не на одній глибині. Голови
усі побиті. Знайшли також православний хрестик, 2 обручки, гребінець і ґудзики.
Керівник архелогоічної експедиції
Володимир Харчук зазначив, що це по-
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Хочете
отримати
приз?
Передплатіть на 2020 рік
видання від газети «Волинь»!

Цікава
тижневик

ГАЗЕТА +

«А я піднялася до неї цією драбиною
і приказувала: «Тільки не вмирай»
Про справжній хліб навіть не згадували, не було в хаті й зернини. Колись
бабуся Уляна по материній лінії приносила нам (а дітей було четверо) у решеті
гречаної полови (досі не можу збагнути, як вона лишилася, гречки не було),
її треба було якось спекти з не дуже гірким листям, сухим і перетертим.
Те «печиво» розвалювалося на очах. Досі не знаю, як тільки мама умудрялася
його пекти. Та й полова була рідкістю
Анастасія ФІЛАТЕНКО (1941–2018),
заслужений журналіст України, колишня
журналістка газети «Волинь»

тось у нашому селі (а це Річиця Чорнобильського району Київщини, якого після аварії на ЧАЕС уже немає на карті України) сказав, що із «Западної» (так
у нас називали західні області) можна
привезти картоплі, яка згнила і затхнулася в кагатах.
Десь двадцять чоловік зібралося їхати

Х

по ту картоплю й кілька підлітків, серед них
була і моя 15-річна сестра Оля. Як вона
опісля розповідала, добиралися товарняками до станції Лановці, село Загайці
(пізніше я дізналася, що це в Тернопільській області). Там вона назбирала на дні
кагату в торбу гнилої картоплі і якимось
дивом дісталася з такими ж бідолахами
товарняком, що віз вугілля до станції, яка
від нашого села десь за кілометрів сім —
вісім. Як ми чекали Олю з тією картоплею!
Як сьогодні бачу, як мама, зробивши

з неї борошно, пече на сковорідці. На противагу нашим чорним «бетам» з перемерзлої картоплі — ця ж біла-білісінька.
Але запах який! Це такий сморід, що закривали носи, щоб проковтнути спечене.
Старша сестра Надія, навіть незважаючи
на голод, не могла той сморід проковтнути. У нас у дворі була повітка, біля неї
стояла драбина. Вона мені вже пізніше
розповідала, що вилізла по тій драбині на повітку й вирішила, що там і вмре.
А я піднялася до неї цією драбиною і принесла щось поїсти, приказуючи: «Тільки
не вмирай». Зрозуміло, що нічого доброго
я не могла принести. Пам’ятаю, як ми накопали молочаю, хтось сказав, що в нього
солодке коріння. Поки його сушили в печі,
то ми, діти, майже весь витягли і з’їли. n

двічі на тиждень

на вихідні

двічі на тиждень

Уривки з книги «Голод 1946–1947 рр. в Україні: колективна пам’ять»

ховання було відоме місцевим жителям
давно, але говорити про нього в радянський період було не прийнято. Мешканці села Іванчі розповідають, що у 1980х роках при спорудженні адмінбудівлі
Рафалівського кар’єру будівельники натрапили на могилу, про що повідомили
у відповідні служби в Рівному. Там наказали все закопати, закатати асфальтом
і не згадувати, а будівництво продовжувати. Так і залишились вони лежати
мало не усіма забуті…
Ініціатором організації пошукових
робіт став депутат Володимирецької
районної ради Олександр Бобрик, який
переконав інших колег у необхідності
гідного перепоховання героїв. Депутати погодились і забезпечили фінансування. Коли археологи знайшли рештки
загиблих, то історій про ті події значно
побільшало. За матеріалами місцевого краєзнавця Олександра Денищука,
відомо хто саме міг покоїтися під асфальтом. Місцева влада вже організовує спеціальний оргкомітет, на якому
вирішуватимуть, де та як влаштувати
перепоховання. n

Увага, річна

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

30000

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 36 грн 70 коп.
3 місяці – 110 грн 10 коп.
6 місяців – 220 грн 20 коп.
12 місяців – 440 грн 40 коп.

Передплатний індекс РІЧНОЇ
ПЕРЕДПЛАТИ – 86772,

вона є дешевшою – 409 грн 90 коп.

Цікава
тижневик

ГАЗЕТА +

на вихідні

Читанка
для всіх
місячник

ккорисні
орисні порад
поради
ди

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 60780
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 6 грн 71 коп.
3 місяці – 20 грн 13 коп.
6 місяців – 40 грн 26 коп.
12 місяців – 80 грн 52 коп.

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

Передплатний індекс комплекту
«Газета Волинь» плюс
«Цікава газета
на вихідні»

60306.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 50 грн 00 коп.
3 місяці – 150 грн 00 коп.
6 місяців – 300 грн 00 коп.
12 місяців – 600 грн 00 коп.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
для Волині – 60304, для інших регіонів України – 60307
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 22 грн 90 коп.
3 місяці – 68 грн 70 коп.

6 місяців – 137 грн 40 коп.
12 місяців – 274 грн 80 коп.

ніхто

місячник

ТАК
не КОХАВ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

60779

1 місяць – 6 грн 71 коп.
3 місяці – 20 грн 13 коп.
6 місяців – 40 грн 26 коп.
12 місяців – 80 грн 52 коп.

*Як отримати приз — читайте на сторінках наших видань.
**Ціни наведені без врахування послуг АТ «Укрпошта».
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n Секрет успіху

«АТБ» безкоштовно забезпечує продуктами
родини полеглих українських воїнів
Фото прес-служби мережі «АТБ».

Кривавий конфлікт на Донбасі став тяжким
випробуванням не тільки для мешканців східних
регіонів, а й для всього українського суспільства.
Сотні тисяч громадян, зокрема й мешканці
обласного центру Волині, були відправлені
на передову, коли відбувалися шість хвиль
мобілізації та численні призовні кампанії ЗСУ
Данило МАРЧЕНКО

тчизняний бізнес, не забуває
про це важливе завдання.
«АТБ» системно підтримує
українську армію, ветеранів
бойових дій і родини тих, хто
заплатив за українську незалежність власним життям.
Тільки протягом останніх трьох
років компанія передала на допомогу військовикам, сім’ям
воїнів АТО/ООС, вимушеним
переселенцям понад 20 мільйонів гривень.
Уже більше двох літ благодійний фонд «АТБ» разом

а даними Моніторингової
місії ООН з прав людини,
втрати серед українських
військовиків уже перевищують чотири тисячі осіб. Трохи
менше загиблих серед мирного населення. Однак це лише
офіційна статистика. Загальна
кількість поранених становить
близько 30 тисяч осіб. Серед
постраждалих більш як пів
мільйона дітей. Бойові дії
на Сході нашої країни боляче
зачепили й п’ятдесятитисячну
дружну родину співробітників
«АТБ». За два перші роки найбільш активної фази збройного конфлікту (2014–2015)
на фронт пішли 765 працівників численних підприємств
«АТБ». Шестеро з них отримали поранення, а десятьом,
на жаль, не пощастило повернутися живими. Тому в компанії дуже добре розуміють, що
українські герої, а також сім’ї,
які втратили годувальника,
потребують підтримки суспільства і допомоги. Корпорація,
як соціально орієнтований ві-
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бюджет
« Щомісячний
цієї соціальної
ініціативи вже
перевищує 300 тисяч
гривень.

»

із фондом «Елеос» проводять
всеукраїнський соціальний
проєкт «Не чужі долі».
Щомісяця десятки сімей
загиблих захисників отримують від «АТБ» продуктові набори, до яких входять основні
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ПП БУРМАКА Н. П.

Щомісяця десятки сімей загиблих захисників отримують від «АТБ»
продуктові набори.

продукти харчування.
Така адресна допомога
стала хорошою підтримкою
для родин, які втратили близьку людину та годувальника.
Щомісячний бюджет цієї соціальної ініціативи вже перевищує 300 тисяч гривень.
Дотримуючись філософії
соціально орієнтованого бізнесу, найбільший український
ритейлер бере активну участь
у вирішенні проблем суспільства — послідовно допомагає
боротися з безробіттям у багатьох регіонах, включаючи й
нашу Волинь. На жаль, багато
хто з хлопців, що повертають-

ся з війни додому, не завжди
може адаптуватися до мирного життя та нової реальності.
Тільки за офіційною статистикою близько 800 ветеранів війни на Донбасі покінчили із собою, не зумівши впоратися
із посттравматичним синдромом, побутовими негараздами, життєвими складнощами,
тяжкою депресією тощо. Для
багатьох українських захисників справжнім порятунком
стала можливість почати своє
життя з чистого аркуша, яку
пропонує багаторічний лідер
вітчизняної галузі ритейлу —
«АТБ».

Вітаємо!

23, 30 листопада та 7 грудня

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ, НАРКОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування O анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75B11B75,
20B05B55, моб.:
095B808B20B53, 98B388B88B36.
м. Рівне, тел. (0362) 43B57B58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63B16B16, 63B25B28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

Щорічно компанія відкриває близько сотні нових супермаркетів, де створює п’ять–
шість тисяч робочих місць.
Зараз у 23 областях України цілодобово працюють 1039 дискаунтерів «АТБ». Вони пропонують якісні продукти і товари
першої необхідності вже більш
як 4 мільйонам постійних клієнтів у 264 населених пунктах
країни, у тому числі й у нашому
Луцьку.
Нова цікава робота, гідна
зарплата і підтримка колег
допомагають ветеранам АТО
забути жахи війни, отримати
нову професію, почати будувати кар’єру. Кадрова політика
компанії спрямована на розвиток людського капіталу. «АТБ»
системно інвестує в своїх працівників, забезпечує їх медичною страховкою, соцпакетом
і навіть оплачує здобуття профільної освіти. Щорічно майже
4 тисячі співробітників компанії
безкоштовно проходять навчання в освітніх центрах «АТБ».
Їх функціонує вже чотири:
в Дніпрі, Києві, Львові й Одесі. Це відкриває перед людьми
нові можливості. Працівники
йдуть на підвищення, стрімко
піднімаються кар’єрними сходинками. Є багато прикладів,
коли продавці, касири, охоронці, логісти, юристи, менеджери
обіймали важливу керівну посаду. 85% адміністративного штату «АТБ» розпочинали
свій трудовий шлях рядовими
працівниками. Це можна вважати найбільш об’єктивним
підтвердженням того, що робота в «АТБ» для десятків тисяч
українців є набагато більшим,
ніж просто отриманням доходу. Це вже стиль життя, захоплення, покликання. n

Завтра 50 років спільного подружнього життя відзначатимуть дорогі батьки, жителі селища
Сенкевичівка Горохівського району

Віктор
Григорович
та
Клавдія
Василівна
САДОВСЬКІ.
Сьогодні у нас радісне свято —
Золоте весілля у мами і тата.
Ми дружно зібралися вас привітати,
Здоров’я і щастя обом побажати.
Спасибі, рідненькі, за щедрість сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Здоров’я міцного,
радісних днів
На многії і благії літа!
З повагою
та любов’ю
діти, внуки,
правнуки.

РІШЕННЯ № 49/82 ВІД 02.10.2019 Р.

Жидичинська сільська рада надала дозвіл
Токарчук Ніні Яківні на розробку детального
плану території земельної ділянки площею
0,25 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель
та споруд. Громадські слухання детального
плану відбудуться 21 грудня 2019 р. за адресою: с. Жидичин, вул. Данила Галицького,
12. Пропозиції та зауваження приймаються за цією ж адресою. Сільський голова
Г. В. Матвіюк.

Чудове свято — золоте весілля —
завтра відзначатимуть жителі селища
Сенкевичівка Горохівського району

Феодосій
Васильович
та
Марія
Андріївна
ІВАНЬОХИ.
Дорогі батьки, щиро вітаємо з цим
святом, бажаємо вам міцного здоров’я,
родинного тепла, благополуччя та
довгих років життя.
Сердечний уклін від нас усіх!
З шаною та любов’ю
син Юрій,
невістка
Олена, дочка
Аліна, зять
Василь, внуки
Максим,
Тарас,
Вадим.

РІШЕННЯ № 49/81 ВІД 02.10.2019 Р.

Жидичинська сільська рада надала дозвіл
Токарчуку Богдану Федоровичу на розробку
детального плану території земельної ділянки площею 0,08 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд. Громадські слухання детального плану відбудуться 21 грудня 2019 р.
за адресою: с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12. Пропозиції та зауваження приймаються
за цією ж адресою. Сільський голова Г. В. Матвіюк.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки
(більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів
та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення,
які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення
про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продам (або обміняю) на Луцьк трикімнатну квартиру (заг. пл. 67,2 кв. м,
м. Нововолинськ, вул. Куліша, перший
поверх, є два балкони). Розгляну різні
варіанти. Тел. 068 78 80 054.
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності). Є два сараї, льох,
0.06 га городу. У дворі — бруківка.
Тел.: 095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається у новобудові квартира
з економним індивідуальним опаленням (м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.
l У с. Маковичі продається недобудована хата. Є 1 га землі. Тел. 096 17
56 571 (з 11.00 до 17.00).
l Продається огороджена садиба
(велика хата, гаражі, господарські будівлі, 0.25 га городу, є усі комунікації).
Житловий масив с. Тарасове (200 м
від Луцька). Тел. 067 49 82 214.
l Продається земельна ділянка (0.10 га) у с. Кульчин Луцького району. Ціна за домовленістю.
Тел. 095 32 12 387.
l Продається земельна ділянка (0.25 га) у с. Брище Луцького району. Ціна за домовленістю.
Тел. 050 51 69 752.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Москвич-412». Ціна 9 000 грн (м. Ківерці).
Тел. 096 36 19 682.
l Продається автомобіль «Пежо-407»,
2006 р. в., у доброму стані, пробіг-150 000 км, АКПП. Ціна 150 000 грн.
Тел. 095 32 12 387.
l Продається автомобіль ГАЗ
53-12 у доброму стані, 1998 р. в.,
бортовий
карбюратор.
Тел. 098 83 81 811.
l Продається автомобіль «Ауді-100»,
1999 р. в., газ/бензин, двигун — 2.3.
Ціна договірна. Тел.: 050 80 63 850,
096 07 65 959.
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам бурякорізку (220-380 вольт,
диск горизонтальний, 4 ножі, станина,
пускова апаратура). Тел. 093 62 35 015.
l Ку п л ю
двигун-барабан.
Тел. 068 56 40 474.
l Продам у доброму стані прес-підбирач «Джон Дір-332», зернозбиральний комбайн «Клаас Консул»,
картоплезбиральний комбайн «Анна»,
а також зерно пшениці, пшеничну солому в тюках. Ціна договірна.
Тел. 097 56 55 380.
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 Польщі, а також китайський
у доброму стані. Тел.: 096 42 90 426,
067 79 08 629.
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.

НА РОБОТУ
В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ
(СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій. Висока
заробітна плата.
Хороші умови.
Тел.: 0665298726, 0950065238.
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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 Продається у доброму стані дитяча стінка (б/в, довжина — 3.15, висота — 2.00, шир. — 0.44). Недорого.
Тел. 050 24 31 703.
l Продам: жом, торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут,
формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам: торфобрикет, вугілля (сортове і для кузні). Можлива
доставка. Послуги автомобілем
(самоскид). Тел.: 050 43 84 608,
098 48 13 899.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні (в наявності, а також
на замовлення). Є дрова м’яких порід
(вільха, осика) та твердих (ясен, граб,
береза), відходи, обаполи. Доставлю.
Тел.: 095 57 21 004, 068 41 10 458,
093 11 47 595.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам якісний торфобрикет. Доставлю автомобілем (самоскид) у Рівненську та Волинську області. Ціна договірна. Тел. 097 40 19 001.
l Продам: щебінь різних фракцій,

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА В СЕЛІ ПІСКИ
ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ.
Є присадибна ділянка 0,15 га.

Ціна за домовленістю.
Тел. 0971552622.
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відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для
блоків, цемент. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: 050 52 99 520, 068 72 12 229.
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: 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 У с. Губин-1 Горохівського району терміново продається тільна
(3-м телям) корова. Ціна договірна.
Тел. 099 62 14 773.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.:
050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Дорого куплю корів, биків, коней,
лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: 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.
l Продам: тюки сіна та соломи (вівсяної, пшеничної, ячмінної), насіннєвий ячмінь, овес, пшеницю, а також
двигун ЮМЗ. Тел. 096 40 13 120.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни
з блоків, цегли, утеплюю фасади,
роблю монтаж, підшив водостоків.
Тел. 097 04 05 276.
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.

Пам’ятаємо, любимо,
сумуємо
Правління Волинської облспоживспілки та президія обкому профспілки працівників споживчої кооперації висловлюють щире співчуття водію облспоживспілки І.Т. Сергійчуку з приводу тяжкої непоправної втрати — смерті
батька.
Розділяємо ваш біль і скорботу, співпереживаємо цю втрату разом із вами.

Колектив Господарського суду Волинської області висловлює щире співчуття судді Господарського суду І. О. Гарбару у
зв’язку з непоправною втратою — смертю брата
Олексія Олексійовича.
У цю гірку мить розділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами, схиляємо голови у скорботі.
Правління Волинської обласної спілки споживчих товариств
та президія обкому профспілки працівників споживчої кооперації сумують з приводу передчасної смерті колишнього голови
правління Волинської облспоживспілки
Дмитра Тимофійовича
СТРИГИ.
Співчуваємо та розділяємо горе з рідними і
близькими покійного.
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А ЩОБ КАДЕБІСТИ БОЯЛИСЯ ПІДІЙТИ
ДО ТРУБИ, НА ЯКІЙ МАЙОРІВ СИНЬО-ЖОВТИЙ
ПРАПОР, ЇЇ… «ЗАМІНУВАЛИ»

»

Фото з особистого архіву Олександра ВОЛОШИНА.

Закінчення. Початок на с. 1

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ТАКІ ЗНАЙОМСТВА
НЕ ЗАБУВАЮТЬСЯ

З Олександром Анатолійовичем зустрічаємося на його
подвір’ї. Йому 56. Живе
з батьками. 78-річний Анатолій Антонович півстоліття працював керуючим відділком Горохівського бурякорадгоспу.
80-літню Варвару Прокопівну
за її уроки фізкультури досі
люблять навіть колишні бешкетники. Чотири роки тому
жінку підкосив інсульт, бо пережила горе, якого й ворогові
не побажаєш.
Стараюся не торкатися
душевних струн Олександра
запитаннями, що розтривожать біль, приспаний часом
і домашніми клопотами. Але
за якусь мить розмовляємо
з ним відверто, наче давні
друзі. З чоловічих очей промениться щирість, відчуваються доброзичливість та інтелігентність. І жодного докору долі за те, що ще в юнацькі
роки привела до інвалідного
візка.
Олександр змалку верховодив серед ровесників.
Не лише тому, що був сильним
і відважним. Дітвора обрала
його лідером за прагнення
до справедливості, за дотепність і готовність відповідати
навіть за безневинні хлоп’ячі
витівки.
Біда наздогнала його
на сільській греблі. Сашкові
було 17. Навчався на слюсаря
в Луцькому професійно-технічному училищі. Приїхав
у село на вихідні. Молодь спокійно йшла додому, як раптом
розлетілася від удару автівки.
Саша крокував скраю і прийняв на себе найбільше болю.
На все життя. Це зрозумів,
коли упродовж 16-місячного лікування дива не вдалося
сотворити найкращим нейрохірургам Львова. Потім
була жахлива загибель в аварії 30-річного середульшого
брата Віктора, недуга мами.
У рідну світлицю часто навідується з Горохова наймолодший син Анатолія Антоновича
і Варвари Прокопівни. Сергій
Волошин — знаний на Горохівщині нотаріус.
ПРО УКРАЇНУ
РОЗПОВІДАЛИ ЩОРАЗУ
ГОЛОСНІШЕ

Дні і ночі в різних клініках
здавалися безкінечно одноманітними. Серед думок про
минуле й майбутнє дорослішав на диво швидко. Доки
мріяв, надіявся, вірив, Бог посилав Олександрові мудрих
і добрих людей — для духовного зцілення.
Якось у палаті Горохівської райлікарні його сусідом
став Степан Лазар. Олександр Анатолійович пригадує, що чоловікові було

жежників знайшовся відчайдух. Як добрався до середини, хтось стрільнув із пугача.
Зі страху бідака завмер хвилин на 20, обійнявши іржавий
«хмарочос».
…Здавалося, що полотнище летить зверху цілу вічність.
Котрийсь із кадебістів схопив
його і зайцем ускочив у задні
двері підігнаного УАЗа… Решта шнирили по селі у пошуках
«злочинців». Селян допитували в конторі, у школі. В КДБ
у Горохові залякували, намагалися вербувати.
Кажуть, тієї ж ночі американське радіо розповіло
світові про подію в Борочичі,
а слуги соцдержави ще з місяць сторожували біля труби,
таки обрізавши на ній знизу
чимало залізних поручнів.
«ТВОЄ МОВЧАННЯ МОЖЕ
СТАТЬ ГАНЬБОЮ»

Такими Віталій Шмат (ліворуч) і Олександр Волошин були 30 років тому.

за шістдесят, він першим розповів йому правду про Україну. Зауваживши цікавість
безвусого парубчини до своїх оповідей, підтверджував
їх забороненими книгами,
виданими ще в 1920-х роках.
Юнак вдихав правду пожовклих сторінок, наче свіже повітря. Знайшов у собі відважність назватися зазомбованим комуністичним режимом
і додому повернувся іншим.
До оселі Волошиних вечорами зачастив односелець,
голова Крайового братства
ветеранів ОУН–УПА імені Клима Савура, визначний діяч національно-визвольного руху
Мелетій Семенюк (на жаль,
уже покійний). Приносив
книги письменників-шістдесятників, статті на цигарковому папері. Василь Стус,
Євген Сверстюк, Іван Драч…
Знайомство з творчістю цих
та багатьох інших сповідників
свободи пробудили в пам’яті
Сашка, здавалося, назавжди забуті спогади дитинства:
дід Антон співає йому замість
колискових повстанські і стрілецькі пісні, а бабця Ксеня
просить чоловіка стишити
голос, «щоб ніхто не почув».
Зрадів неймовірно, коли збагнув, що не зрадив мрії рідних
про самостійну Україну.
У старенькій радіолі ночами «ловив» хвилі радіо «Свобода» і «Бі-Бі-Сі», а вечорами
в гостинну оселю Волошиних
зграйками сходилася молодь.
Про Україну в хаті говорили
хоч потайки, але щораз голосніше.
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТЯГ
ЗРОБИЛИ ВЛАСНОРУЧ

Життя тривало. 15 червня
1989 року нерозлучні із Сашком троє Віталіїв — Шмат, Холонівець і Святинчук — скупалися в мар’янівському ставку, попарубкували у селищі,
а коли поверталися додому,

випросив удома велике простирадло.
« Сашко
Батьки якраз пофарбували в жовтий і синій
кольори штахети, тож не пошкодували
й фарби.
в сутінках зустріли компанію незнайомців, які розповіли, що приїхали зі Львова
нічним поїздом і йтимуть
до світанку у Пляшеву вшанувати 338-му річницю Берестецької битви. До походу товариство підготувалося гідно.
Відчувши приязнь волинян,
довірливо розгорнуло перед
ними синьо-жовтий прапор.
— Ми торкалися полотнища і відчували його рідним.
До сліз, які важко було стримати, — ніколи не забуде
тієї ночі Олександр Анатолійович. — Тепло попрощавшись, вирішили пробудити
такі ж почуття в односельчан.
Задум не відкладали.
Сашко випросив удома велике простирадло. Батьки якраз
пофарбували в жовтий і синій
кольори штахети, тож не пошкодували й фарби.
Справа виявилася непростою. Фарбувати простирадло «погодилася» лише мочалка. Віталій цілу ніч повзав
із нею на колінах, Сашко був
поруч. Проблемою стало
древко, але за ним, уже списаним інвентарем, у клуб сусіднього Широкого швидко
з’їздив Сашко Навроцький.
Щоб люди зраділи прапорові
у святу неділю (25 червня якраз був і День молоді), не вистачало часу, аби пришити
його до держална. Скористалися цвяшками. Лише трішки зачекали, доки скінчиться
дискотека і міцно засне село.
«ЩАСЛИВІШОГО ДНЯ,
МАБУТЬ, УЖЕ НЕ БУДЕ»

Найвища в селі — 36-метрова труба котельні. На неї

»

й відрядили Віталія Святинчука. Хлопці стали один
одному на плечі, аби друг
дістався першої сходинки.
Перемовлялися скупо. Ніч
була такою темною, що пальця перед очима не було видно — не те що новоспеченого
верхолаза. Подолавши шлях
до мети, він стиха доповідав, що сидить угорі, перекинувши ногу в трубу, і надійно
прикріплює стяг до громовідводу алюмінієвим дротом.
Спустився хвилин за 20.
Усміхаючись, написали на залізі крейдою: «Заміновано!».
Потиснули один одному руки
і гайда по хатах — досипати.
Та вже було не до сну. Хотілося першими побачити,
як світанковий промінь, перш
ніж торкнутися землі, поцілує
прапор України.
— Він здавався на висоті гарним, наче з оксамиту,
і дуже великим. Я більше
не бачив такого. І радості такої, що розпирала груди, певно, ніколи не відчую. То був
найщасливіший день у моєму
житті, — поділився сокровенним Олександр Волошин.
…У село враз злетілися
шуліками кадебісти. На підмогу їм прибув підрозділ воєнізованої пожежної охорони,
але до «замінованої» труби
близько підходити не наважувалися. Дослухалися
до людського гомону, що залізні поручні драбини підрізано. Ця чутка, завбачливо
пущена Сашком і Віталіями,
як і «міна», бездоганно виконувала свою місію — якнайдовше втримати прапор
на видноті. Врешті серед по-

— У селі тоді всі знали імена патріотів. Наймолодшому
з них, Віталію Святинчуку,
було 17, іншим двом Віталіям
і Саші — по 20 літ, — розповідав депутат Мар’янівської
ОТГ, ексначальник Горохівського РВ УМВС України у Волинській області підполковник
міліції Ігор Богонос, який познайомив мене з Олександром Волошиним. 30 років
тому він якраз переїжджав
із Прибалтики в Борочиче на постійне проживання.
На подію не встиг, а от емоції
односельчан застав, як мовиться, у розпалі.
— А ми й не ховалися,
не боялися, розказували,
як було, — гордиться друзями Олександр. — На жаль,
через важку хворобу три роки
тому відійшов у засвіти Віталій Холонівець. Віталій Шмат
оселився в Луцьку, Віталій
Святинчук — у Миколаївській
області.
Життя Олександра Волошина достойне найвищої поваги. З командою свободівців
він не пропускає жодного районного віче, на якому йдеться про долю України. Щороку
у червні їздить вшановувати
річницю Берестецької битви,
багато читає. Доглядає маму
і квіти, виростив із кісточок
великі лимонне й апельсинове дерева.
Олександра Анатолійовича, як і переважну більшість односельців, обурює, що в селі, де ще за три
роки до проголошення Незалежності майорів синьо-жовтий стяг, віряни досі моляться
в церкві Московського патріархату. Її настоятель отець
Юрій Зарафутдінов із початку
2019-го обіцяє людям визначитися з переходом у лоно
ПЦУ. Парафіяни смиренно чекають, покладаючись
на гідність свого духовного
наставника, просять залишитися ним і в рідній Українській
церкві.
А ще пан Олександр може
годинами читати напам’ять
патріотичну і ліричну поезію
улюблених авторів, скажімо
Володимира Сосюри і Ліни
Костенко. Любить і вірш Лермонтова «Прощай, немытая
Россия». Своїм життєвим кредо обрав слова Дмитра Павличка: «Іди і правду людям говори! Не жди ніколи слушної
пори — твоє мовчання може
стать ганьбою!» n
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n Футбол

На «розслабоні»,
але таки серед грандів!

Підсумкові турнірні таблиці
відбору до Євро-2020

Фото sport.ua.

«Тризубі» опинилися в компанії збірних, на яких не так
давно навіть боялися підняти очі…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

бірна України не просто пробивається на Євро-2020 з першого місця в групі, а ще й буде
в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини турніру!
У товаристві збірних Італії, Англії,
Бельгії, Іспанії та Німеччини! Проте
й у другому підібралася ще та компанія — Франція, Польща, Хорватія, Нідерланди (голландці й будуть
з нами в одній групі)… А Португалія
Кріштіану Роналду (який уже довів
кількість своїх голів за збірну до 99ти!) взагалі опинилася в третьому
(зусиллями, насамперед, наших
козаків!).
Саме ж жеребкування відбудеться 30 листопада в Бухаресті (до того часу до вже відомих
20- ти збірних приєднаються ще чотири, які «проб’ються» на Євро через дещо підзабуту нами Лігу націй
УЄФА). А процедура його буде доволі складною. Приміром, уже відомо, що Росія зіграє в одній групі
з Данією та Бельгією (парам-пампам!).
Саме бельгійці нині видаються
найбільшим монстром не лише Європи, а й усього футбольного світу.
Еден Азар, Кевін Де Брейне, Ромелу
Лукаку і компанія здобули 10 легких
перемог у 10-ти поєдинках (у кожному з них перевага команди Роберто Мартінеса становила не менше двох м’ячів). Вони найбільше
забили — 40 голів! І найменше пропустили — лише три. Тож першого
номера рейтингу ФІФА бояться
не лише такі відверті середнячки,
як регулярно луплена бельгійцями
збірна Росії, а й справжні гранди
європейського футболу.
Без втрат відбірковий турнір
пройшли ще лише італійці (що дуже
дивно для цих великих любителів
створювати собі різноманітні проблеми).
Натомість збірна Сан-Марино програла всі 10 поєдинків
із «кругленькою» різницею м’ячів
«–50». Щоправда, футболісти цієї
мініатюрної країни із населенням
у 30 тисяч осіб таки спромоглися
й на здобуток — один-єдиний гол
у виконанні Філіппо Берарді, забитий у ворота збірної Казахстану. Заради справедливості варто зазначити, що аутсайдерство
у футбольній Європі — чи не єдина проблема санмаринців, жителів
однієї з найбагатших, найблагополучніших… і найдревніших держав
світу.
Щодо збірної України, то ми спочатку експериментальним складом
потренувалися на естонцях у товариському матчі.
У поєдинку в Запоріжжі господарі поля впевнено контролювали
хід гри, постійно шукаючи щастя
біля воріт — будьмо відвертими —
не такого вже й грізного суперника.
Та минули всі 90 хвилин гри, а на табло «Славутич-Арени» зберігалися
нулі. А вже у доданий арбітром час
наша збірна здобула право на дуже
перспективний стандарт. Після
удару гравця бельгійського «Гента»
Романа Безуса м’яч влучив у голову
футболісту зі стінки (це, до речі, був
Сергій Зеньов, який свого часу віді-
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Бомбардир — відкриття року Роман Яремчук забивав сербам і у Львові, і в Белграді.

запитав хлопців, чому вони не грали у свій
« Яфутбол
з перших хвилин? Якщо чесно, мені дуже
не сподобалася наша гра на початку першого тайму
і на початку другого.
грав аж цілих сім сезонів за львівські
«Карпати»), різко змінив траєкторію
руху й залетів у сітку воріт дезорієнтованого Матвея Ігонена.
А далі був заключний матч відбору до Євро-2020 із сербами,
страшенно злими на нас за поразку
0:5 у Львові.
Нашим довелося аж двічі відігруватися. Спершу рахунок зрівняв одноклубник Безуса Роман
Яремчук, який забив уже п’ятий
гол у «тризубій» футболці (при цьому перший був менш ніж пів року
тому — 7 червня у Львові у ворота
тих таки сербів!).
А на 90+3 хвилині нагадав про
себе і Артем Бєсєдін, що може раз
на пів року забивати, і встановив
остаточний рахунок поєдинку — 2:2.
Таким чином ми завершили
відбір без жодної поразки. Хоча,
відверто кажучи, гра нашої збірної
у цій зустрічі не вразила. Великої
турнірної мотивації не було, а викладатися «просто так» не надто,
певно, й хотілося.
Також підопічні Андрія Шевченка не зазнали жодної поразки
впродовж календарного року (раніше такого щастя зі збірною України
не траплялося).
Товариська зустріч. Збірна України — збірна Естонії —
1:0 (Роман Безус, 90+2 хв.)
14 листопада 2019 року. Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена».
12000 глядачів. Головний суддя
Хуан Мунуера (Іспанія).
Матч відбору до Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Група В. 10 тур. Збірна Сербії —
збірна України — 2:2 (1:0 — Душан Тадич, 9 хв. (з пенальті); 1:1 —
Роман Яремчук, 32 хв.; 2:1 — Александр Мітрович, 56 хв.; 2:2 — Артем
Бєсєдін, 90+3 хв.)
17 листопада 2019 року. Белград. Стадіон «Райко Митич».
4457 глядачів. Головний суддя Боббі
Мадден (Шотландія).

»

ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ШЕВЧЕНКО, головний
тренер збірної
України:
«Я запитав хлопців, чому вони не грали
у свій футбол з перших хвилин?
Якщо чесно, мені дуже не сподобалася наша гра на початку
першого тайму і на початку другого. У дебюті зустрічі хлопці
розгубилися, незрозуміло чому.
Можливо, це було пов’язано
з тим, що сьогодні в нашому
складі виступала низка футболістів, які раніше не дуже часто
виходили на поле в офіційних поєдинках за національну збірну.
Проте я дуже задоволений
тим, як наша команда провела
цю кваліфікацію. Особливо, останній матч. Попри те, що ми заздалегідь завоювали путівку
на Євро-2020, все одно було
важливо зіграти сьогодні дуже
добре. Ми розуміли, наскільки впевнено збірна Сербії грає
у себе вдома, за підтримки своїх
трибун. У складі цієї команди виступають футболісти з хороших
клубів. Одним словом, нинішня
збірна Сербії — дуже хороша команда. Тому важливо було зіграти
сьогодні продуктивно і заробити
щонайменше одне очко, яке дозволило б нам бути сіяними при
жеребкуванні фінальної частини
Євро-2020. Хотів би побажати
збірній Сербії удачі в Лізі націй.
Вважаю, що у команди прекрасні
шанси через цей турнір потрапити на чемпіонат Європи.
Скажу чесно: навіть думати
про жеребкування не хочу, оскільки добре знаю, що це за гра —
футбол. Який жереб випаде,
до таких суперників і будемо готуватися. В принципі, сьогоднішній матч уже був нашою підготовкою до фінальної частини». n
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Група А
І В
8 7
8 5
8 3
8 1
8 0
Група В
Збірна
І В
Україна
8 6
Португалія
8 5
Сербія
8 4
Люксембург
8 1
Литва
8 0
Група С
Збірна
І В
Німеччина
8 7
Нідерланди
8 6
Північна Ірландія
8 4
Білорусь
8 1
Естонія
8 0
Група D
Збірна
І В
Швейцарія
8 5
Данія
8 4
Ірландія
8 3
Грузія
8 2
Гібралтар
8 0
Група E
Збірна
І В
Хорватія
8 5
Вельс
8 4
Словаччина
8 4
Угорщина
8 4
Азербайджан
8 0
Група F
Збірна
І В
Іспанія
10 8
Швеція
10 6
Норвегія
10 4
Румунія
10 4
Фарерські острови 10 1
Мальта
10 1
Група G
Збірна
І В
Польща
10 8
Австрія
10 6
Північна Македонія 10 4
Словенія
10 4
Ізраїль
10 3
Латвія
10 1
Група H
Збірна
І В
Франція
10 8
Туреччина
10 7
Ісландія
10 6
Албанія
10 4
Андорра
10 1
Молдова
10 1
Група I
Збірна
І В
Бельгія
10 10
Росія
10 8
Шотландія
10 5
Кіпр
10 3
Казахстан
10 3
Сан-Марино
10 0
Група J
Збірна
І В
Італія
10 10
Фінляндія
10 6
Греція
10 4
Боснія та Герцеговина 10 4
Вірменія
10 3
Ліхтенштейн
10 0
Збірна
Англія
Чехія
Косово
Болгарія
Чорногорія

Н
0
0
2
3
3

П
М
1 37–6
3 13–11
3 13–16
4 6–17
5 3–22

О
21
15
11
6
3

Н
2
2
2
1
1

П
М
О
0 17–4 20
1 22–6 17
2 17–17 14
6 7–16 4
7 5–25 1

Н
0
1
1
1
1

П
М
1 30–7
1 24–7
3 9–13
6 4–16
7 2–26

О
21
19
13
4
1

Н
2
4
4
2
0

П
М
1 19–6
0 23–6
1 7–5
4 7–11
8 3–31

О
17
16
13
8
0

Н
2
2
1
0
1

П
М
1 17–7
2 10–6
3 13–11
4 8–11
7 5–18

О
17
14
13
12
1

Н
2
3
5
2
0
0

П
0
1
1
4
9
9

М
31–5
23–9
19–11
17–15
4–30
3–27

О
26
21
17
14
3
3

Н
1
1
2
2
2
0

П
1
3
4
4
5
9

М
18–5
19–9
12–13
16–11
16–18
3–28

О
25
19
14
14
11
3

Н
1
2
1
1
1
0

П
1
1
3
5
8
9

М
25–6
18–3
14–11
16–14
3–20
4–26

О
25
23
19
13
4
3

Н
0
0
0
1
1
0

П
0
2
5
6
6
10

М
40–3
33–8
16–19
15–20
13–17
1–51

О
30
24
15
10
10
0

Н
0
0
2
1
1
2

П
0
4
4
5
6
8

М
37–4
16–10
12–14
20–17
14–25
2–31

О
30
18
14
13
10
2
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Представництво польської агенції оголошує набір працівників
на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
P
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
Безкоштовні
обіди, чай, кава.
PЖитло: 325 грн/міс,
хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.

Тел. 067 332 38 92.

ПРОД АЮТЬС Я:
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.

Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі
бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
У дитинстві боявся темряви.
Прийшла квитанція за світло, тепер
став боятися світла.
:)) :)) :))
— Як ви вiдпочили?
— Просто супер. Готель класний, а рушники такі пухнасті, що
ледве валізу закрив.

ТЕЛ. 050 674 24 65.

:)) :)) :))
У барі сумний мужик замовляє
чарку за чаркою. Бармен не витримує і питає:
— Що сталося?
— Із дружиною посварився. Вона обіцяла місяць зі мною
не розмовляти.
— Уявляю, як тобі погано.
— І не кажи — сьогодні останній
день.

Програма телепередач на 25 листопада — 1 грудня
ПОНЕДІЛОК, 25 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 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, 23:40, 02:05, 05:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30
Щоденник Дитячого пісенного
конкурсу «Євробачення-2019»
09:45 Дитячий пісенний конкурс
«Євробачення-2019» 12:30 Д/ц
«Смак сиру» 13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНІ 14:15
Телепродаж 14:30 Д/ц «Аромати
Іспанії» 15:15 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 16:55, 05:05
Пліч-о-пліч 17:30 Перша шпальта
18:25, 02:45 Тема дня 19:25
«Тюрма можливостей» 20:15 Д/с
«Щоденники комах» 20:30 Д/ц
«Дикі тварини» 21:25, 02:35, 05:45
UA:Спорт 21:45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
00:05 Телепродаж Тюсо 03:40
Розсекречена історія 04:35 Схеми.
Корупція в деталях

06:05 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55 МастерШеф (12+)
15:45, 18:05, 19:15, 23:45 Хата на
тата (12+)
17:29, 22:59 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:15 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
21:00 Т/с «Зникла наречена»

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, 14:20 «Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
15:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки» (12+)
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» 09.50, 18.00, 19.00,
02.05 Ток-шоу «Стосується
кожного» 10.50, 12.25 Х/ф
«АТЕЛЬЄ ФОНТАНА - СЕСТРИ
МОДИ» 15.50 «Чекай на мене.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Страсті по Зінаїді»
(12+) 23.50 Х/ф «МІЛЬЙОНЕР
ІЗ НЕТРІВ» (16+) 02.50 Х/ф «ЯК
ПОСВАРИВСЯ ІВАН ІВАНОВИЧ
З ІВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
03.55 «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 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар
- 6» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Обман» (12+)

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:45 Громадянська оборона
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Не дай себе обдурити
11:00 Секретний фронт. Дайджест
12:20, 13:20 Т/с «Ніконов і Ко»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:25 Х/ф «ШВИДКИЙ
ВОГОНЬ» (16+)
17:00 Х/ф «22 МИЛІ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Багач - бідняк
21:25 Т/с «Пес» (16+)
22:20 Свобода слова
23:55 Т/с «Фантом» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Телемагазин
05:15 Абзац
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/ф «Як спіймати перо
Жар-Птиці»
07:40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ»
09:30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ
2»
11:20 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПІДКОРЮВАЧ
СВІТАНКУ»
13:50 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАКЛУНА»
15:50 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК» (16+)
18:00 Le Маршрутка
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:15,
01:50 Правда життя 09:25, 00:40
Речовий доказ 10:35, 18:05
Морські гіганти 11:35, 17:10
Технології їжі 12:30 Брама часу
13:10 Містична Україна 14:10
Скептик 15:10, 23:40 Загадки
Всесвіту 16:10 Життя після людей
19:00, 20:50 Їжа богів 20:00
Прихована реальність 21:45 НЛО:
секретний архів 22:45 Планета
Земля 02:45 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/ф «Земля до початку
часів 6: Таємниця скелі
Завр»
09:10 Х/ф «ВІКІ, МАЛЕНЬКИЙ
ВІКІНГ»
10:50 Х/ф «САМЕ ЧАС» (16+)
12:50 Х/ф «НАЙКРАЩА
ПРОПОЗИЦІЯ»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:10 «Орел і Решка.

Перезавантаження.
Америка»
18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Помста природи»
08:55, 18:15 «Спецкор»
09:30, 18:50 «ДжеДАІ»
10:05 Т/с «Брати по крові» (16+)
13:50 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР»
15:55 Х/ф «СВІТАНОК ПЛАНЕТИ
МАВП» (16+)
19:25 Т/с «Одинак» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Леганес - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Шахтар - Львів. Чемпіонат
України
10:00 «Великий футбол»
11:45 Топ-матч
12:00 Мілан - Наполі. Чемпіонат
Італії
13:45 Фортуна - Баварія.
Чемпіонат Німеччини
15:30, 19:35 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Реал - Сосьєдад. Чемпіонат
Іспанії
17:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18:45 Аталанта - Ювентус.
Чемпіонат Італії
20:40 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
21:35 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
22:50 Гент - Антверпен. Чемпіонат
Бельгії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.30
М/ф «Воруши ластами 2: Утеча з
раю» 11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00 Одного разу під Полтавою
14.00 Т/с «Нове життя Василини
Павлівни» 15.00, 00.00 Сімейка У
16.00 Богиня шопінгу 18.00
4 весілля 20.00 Вечірка 3 21.00
Танька і Володька 22.00 Ігри
Приколів 23.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3» (18+)
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Панянка-селянка 03.00
Теорія зради 03.50 БарДак 04.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 05.15 Х/ф
«ЛЮДИНА В ЗЕЛЕНОМУ
КІМОНО» 06.25, 17.00, 03.30
«Випадковий свідок» 07.00 Х/ф
«А ЗОРІ ТУТ ТИХІ...» 10.40, 19.30
Т/с «Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15, 03.00 «Свідок»
12.50 «Таємниці світу» 14.05,
16.50, 03.50 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти» 22.00,
23.45 Т/с «Міст» (18+) 01.00 Х/ф
«СЛІДИ АПОСТОЛІВ» (16+) 04.20
«Правда життя»

ВІВТОРОК, 26 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 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, 23:35, 02:05,
05:20 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:05, 14:15 Телепродаж 12:30
Д/ц «Смак сиру» 13:10 Хто в
домі хазяїн 13:45 Відкривай
Україну з Суспільним 14:30
Д/ц «Аромати Іспанії» 15:15
Бюджетники 15:45, 19:30,
04:05 #ВУКРАЇНІ 16:15 Д/ф
«Дика Африка. Велика п’ятірка»
17:10, 05:05 Пліч-о-пліч 17:30,
03:40 Схеми. Корупція в деталях
18:25, 02:40 Тема дня 19:55
Д/ц «Дикі тварини» 21:25, 02:30,
05:45 UA:Спорт 21:45 Наші
гроші 22:15 Д/с «Акулячий маг»
22:45 Докудрама «Мисливці
на нацистів» 00:05 Телепродаж
Тюсо 04:35 Перша шпальта

2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Обман» (12+)
23:20 Контролер

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:20 МастерШеф (12+)
15:20, 18:05 Хата на тата (12+)
17:29, 22:59 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:10 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
19:10 Таємниці ДНК (16+)
21:00 Т/с «Зникла наречена»
23:45 Один за всіх (16+)

ICTV

05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
1+1
10:00 Багач - бідняк
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
11:00, 13:20 Х/ф «СМЕРТЬ
«Сніданок з 1+1»
СТАЛІНА» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна 12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
служба новин»
15:35, 16:20 Х/ф
09:25, 10:20 «Життя відомих
«ПОЛЮВАННЯ НА
людей»
ЗЛОДІЇВ» (16+)
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:10, 14:10 «Світ навиворіт - 3: 18:45, 21:05 Факти. Вечір
22:35 Т/с «Юрчишини» (16+)
Танзанія, Ефіопія»
23:40 Скетч-шоу «На трьох»
15:20 Т/с «Величне століття.
(16+)
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
НОВИЙ КАНАЛ
Стамбула» (12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019» 05:30 Телемагазин
05:40, 07:00 Kids Time
20:45 Т/с «Свати - 6»
05:45 М/с «Том і Джеррі»
21:45 Т/с «СидОренки07:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
СидорЕнки» (12+)
08:00 Т/с «Цілком таємно» (16+)
22:45 «Міняю жінку - 14»
12:50, 17:00, 19:00, 23:00 Хто
проти блондинок (12+)
ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з 14:50 Т/с «Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 22:00 Т/с «Новенька» (16+)
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
МЕГА
з Інтером» 10.00 «Корисна
06:00 Бандитський Київ 08:05,
програма» 11.00, 12.25 Т/с
«Султан мого серця» 13.25 Ток- 01:50 Правда життя 09:10, 00:40
Речовий доказ 10:20 Морські
шоу «Роман з Ольгою» 14.30,
гіганти 11:20, 17:05 Технології
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
їжі 12:15 Брама часу 13:05
Особливий випадок. Чуже
Містична Україна 14:05 Скептик
багатство» 18.00, 19.00, 01.50
15:05, 23:40 Загадки Всесвіту
Ток-шоу «Стосується кожного»
16:05 Життя після людей 18:00
20.00 «Подробиці» 21.00
Велетні льодовикової ери
Т/с «Страсті по Зінаїді» (12+)
23.50 Х/ф «ГЕНІЙ» 02.35 Х/ф 18:55, 20:45 Їжа богів 19:55
«ІДЕАЛЬНИЙ ЧОЛОВІК» 04.00 Прихована реальність 21:45
НЛО: секретний архів 22:45
«Орел і Решка. Шопінг» 05.10
Планета Земля 02:50 Прокляття
«Top Shop»
скіфських курганів 03:35 Секти.
УКРАЇНА
Контроль свідомості 04:25
Прокляття відьом 05:20 Дракула
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
та інші
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
К-1
23:00 Сьогодні
06:30 «TOP SHOP»
09:30 Зірковий шлях
07:50 М/с «Каспер»
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар 08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
- 6» (12+)
реліквіями»
16:00 Історія одного злочину
15:00 «Орел і Решка. Навколо
(16+)
світу»
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка

16:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТІ»
(16+)
14:45 Х/ф «ВІЙНА ЗА
ПЛАНЕТУ МАВП»
19:25 Т/с «Одинак» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Шахтар - Львів. Чемпіонат
України
07:45 Реал - Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Олександрія - Зоря.
Чемпіонат України
12:15 «Великий футбол»
13:55 Аталанта - Ювентус.
Чемпіонат Італії
16:00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
16:55 LIVE. Ман Сіті - Шахтар.
Юнацька Ліга УЄФА
17:45 Yellow
18:55 Мілан - Наполі. чемпіонат
Італії
20:45, 23:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21:55 LIVE. Ман Сіті - Шахтар.
Ліга чемпіонів УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.30
М/ф «Спарк: герой Всесвіту»
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 Вечірка 3 15.00, 00.00
Сімейка У 16.00 Богиня шопінгу
18.00 4 весілля 23.00 Т/с «Як
уникнути покарання за вбивство
3» (18+) 01.00 Т/с «Домашній
арешт» 02.00 Панянка-селянка
03.00 Теорія зради 03.50
БарДак 04.40 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.10 «Top Shop» 06.10 Х/ф
«ТУПИК» (16+) 07.55, 17.00,
03.10 «Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «СУТО АНГЛІЙСЬКЕ
ВБИВСТВО» 1 с. 10.40, 19.30
Т/с «Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15, 02.40
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
14.05, 16.50, 03.45 «Речовий
доказ» 18.20 «Будьте здоровi»
22.00, 23.45 Т/с «Міст» (18+)
00.55 «Склад злочину» 01.40
«Таємниці кримінального світу»
04.10 «Правда життя»

СЕРЕДА, 27 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 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, 23:35, 02:05, 05:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Росселла» 11:40 Д/ц «Тайська
кухня» 12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Смак сиру» 13:10,
03:40 #ВУКРАЇНІ 13:45, 17:15,
05:05 Пліч-о-пліч 14:30 Д/ц
«Аромати Іспанії» 15:15 Хто в
домі хазяїн 15:45 Відкривай
Україну з Суспільним 16:15 Д/ф
«Азорські острови. Люди, фауна,
спосіб життя» 17:30 Наші гроші
18:25, 02:40 Тема дня 19:30
Перший на селі 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 21:25, 02:30, 05:45
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:15 Д/с «Акулячий маг» 22:45
Докудрама «Мисливці на нацистів»
00:05 Телепродаж Тюсо 04:05
Розсекречена історія

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:10, 14:20 «Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки» (12+)
22:45, 23:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 12.25 Т/с
«Султан мого серця» 13.25
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 14.30,
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство» 18.00, 19.00, 01.40 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Страсті по
Зінаїді» (12+) 23.50 Х/ф «ВІЙНА»
(16+) 02.25 Х/ф «ДОРОГА ОЛЕНА
СЕРГІЇВНА» 03.55 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.10 «Top Shop» 255 с.

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 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар
- 6» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Обман» (12+)
23:20 Гучна справа

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
08:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:10 МастерШеф (12+)
15:25 Хата на тата (12+)
17:29, 22:59 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:05 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
19:00 Битва екстрасенсів (16+)
20:55 Т/с «Зникла наречена»
23:45 Зважені та щасливі (12+)

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:40, 13:20 Х/ф «РОМЕО
ПОВИНЕН ПОМЕРТИ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
16:55 Х/ф «НЕМА КУДИ ТІКАТИ»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Секретний фронт
22:35 Т/с «Юрчишини» (16+)
23:40 Скетч-шоу «На трьох» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
07:10 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:10 Т/с «Цілком таємно» (16+)
13:00 Суперінтуїція (12+)
14:50 Т/с «Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Improv Live Show
(12+)
17:00, 19:00 Діти проти зірок
22:00 Т/с «Новенька» (16+)
23:00 Т/с «Сирена» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:55,
01:50 Правда життя 09:30,
00:40 Речовий доказ 10:40,
18:00 Велетні льодовикової ери
11:35 Технології їжі 12:30 Брама
часу 13:20 Містична Україна
14:10 Скептик 15:10, 23:40
Загадки Всесвіту 16:10, 21:45
НЛО: секретний архів 17:05 Як
працюють міста 18:55, 20:45 Їжа
богів 19:55 Прихована реальність
22:45 Таємнича Аравія 02:50
Таємниці кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:10 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:05 Х/ф «МЕГАРОЗЛОМ»
(16+)
14:55 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ВІЙНИ» (16+)
19:25 Т/с «Одинак» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч
06:10 Галатасарай - Брюгге. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:00 Yellow
08:10 Реал - ПСЖ. Ліга чемпіонів
УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:25 Аталанта - Динамо (З). Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Ман Сіті - Шахтар. Юнацька
Ліга УЄФА
13:55 Олександрія - Зоря.
чемпіонат України
16:05, 19:00 «Ніч Ліги чемпіонів»
17:15 Ман Сіті - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
19:50 LIVE. Валенсія - Челсі. Ліга
чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Барселона - Боруссія
(Д). Ліга чемпіонів УЄФА
23:55 Ліверпуль - Наполі.
Ліга чемпіонів УЄФА.
Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.50
Х/ф «ВИННІ ЗІРКИ» (16+) 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
Вечірка 3 15.00, 00.00 Сімейка
У 16.00 Богиня шопінгу 18.00 4
весілля 23.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3» (18+)
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Панянка-селянка 03.00
Теорія зради 03.50 БарДак 04.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.50 «Top Shop» 06.30
Х/ф «ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧІ»
07.50, 17.00, 03.25 «Випадковий
свідок» 08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «СУТО АНГЛІЙСЬКЕ
ВБИВСТВО» 2 с. 10.35, 19.30
Т/с «Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15, 02.55 «Свідок»
12.50 «Будьте здоровi» 14.10,
16.50 «Речовий доказ» 18.20
«Вартість життя» 22.00, 23.45
Т/с «Міст» (18+) 00.55 «Склад
злочину» 01.45 «Таємниці
кримінального світу» 03.35
«Правда життя»

ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 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, 23:35, 02:05, 05:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла» 11:40
Д/ц «Тайська кухня» 12:05,
14:15 Телепродаж 12:30 Д/ц
«Смак сиру» 13:10 UA:Фольк.
Спогади 14:30 Д/ц «Аромати
Мексики» 15:15 Енеїда 16:15
Д/ф «Патагонія» 17:15, 04:40
Пліч-о-пліч 17:30 #ВУКРАЇНІ
18:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
21:25, 02:30, 05:45 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупція в деталях
22:15 Д/с «Акулячий маг»
22:45 Докудрама «Мисливці
на нацистів» 00:05 Телепродаж
Тюсо 02:45 Розсекречена
історія 03:40 Разом 04:10
Перша шпальта 05:00 52
вікенди

Особливий випадок. Чуже
багатство» 18.00, 19.00, 02.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Страсті по Зінаїді» (12+) 23.50
Х/ф «ВОНА» (18+) 03.00 Х/ф
«МАРІЯ, МІРАБЕЛЛА» 04.05
«Орел і Решка. Шопінг» 05.15
«Top Shop»

20:15 Антизомбі. Дайджест
22:35 Т/с «Юрчишини» (16+)
23:40 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ

05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
07:10 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:00 Т/с «Цілком таємно» (16+)
УКРАЇНА
10:00 Ревізор
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12:50 Страсті за Ревізором
Україною
14:50 Т/с «Будиночок на щастя»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 16:00, 21:00 Шалена зірка (12+)
23:00 Сьогодні
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
09:30 Зірковий шлях
22:00 Т/с «Новенька» (16+)
11:20 Реальна містика
23:00 Т/с «Сирена» (16+)
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар
- 6» (12+)
МЕГА
16:00 Історія одного злочину
06:00 Бандитський Київ 08:00,
(16+)
01:40 Правда життя 09:35,
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 00:30 Речовий доказ 10:45,
2» (12+)
18:05 Велетні льодовикової
19:50 Ток-шоу «Говорить
ери 11:40, 17:10 Як працюють
Україна»
міста 12:35 Брама часу 13:25
21:00 Т/с «Обман» (12+)
Містична Україна 14:15 Скептик
23:20 Слідами міського голови. 15:15, 23:40 Загадки Всесвіту
1+1
Дніпро. Частина друга
16:15 НЛО: секретний архів
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
19:00, 20:45 Їжа богів 20:00
«Сніданок з 1+1»
СТБ
Прихована реальність 21:45
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 06:35 Т/с «Коли ми вдома»
Життя після людей 22:45
19:30 ТСН: «Телевізійна 09:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова Таємнича Аравія 02:35 Історія
служба новин»
Києва 03:25 Історія українських
історія»
09:25, 10:20 «Життя відомих
земель
12:20 МастерШеф (12+)
людей»
15:35 Хата на тата (12+)
К-1
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
17:29, 22:59 Відлік часу
13:10, 14:20 «Світ навиворіт - 3: 17:30, 23:00 Вікна-Новини
06:30 «TOP SHOP»
Танзанія, Ефіопія»
07:50 М/с «Каспер»
18:05 Слідство ведуть
15:35 Т/с «Величне століття.
08:30, 23:50 «Орел і Решка.
екстрасенси (16+)
Роксолана»
Шопінг»
19:05 Зважені та щасливі (12+)
17:10 Т/с «Наречена зі
11:10, 18:10 Т/с «Мисливці за
21:00 Т/с «Зникла наречена»
Стамбула» (12+)
реліквіями»
23:45 Я соромлюсь свого тіла
19:20 «Секретні матеріали
15:00 «Орел і Решка. Навколо
(16+)
2019»
світу»
20:35 Т/с «Свати - 6»
ICTV
16:00 «Орел і Решка.
21:40 Т/с «СидОренкиПерезавантаження.
05:35 Громадянська оборона
СидорЕнки» (12+)
Америка»
06:30 Ранок у великому місті
22:30 «Право на владу 2019»
20:00 «Орел і Решка. Морський
08:45 Факти. Ранок
сезон»
09:15, 19:20 Надзвичайні
ІНТЕР
22:00 «Орел і Решка.
новини
05.25, 22.05 «Слідство вели... з 10:00 Секретний фронт
Перезавантаження»
Леонідом Каневським» 07.00,
11:50, 13:20 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
2+2
ЕНТЕБЕ» (16+)
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
06:00 Мультфільми
12:45, 15:45 Факти. День
з Інтером» 10.00 «Корисна
07:50 «Решала»
14:15, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
програма» 11.00, 12.25 Т/с
09:35, 18:15 «Спецкор»
(16+)
«Султан мого серця» 13.25 Ток10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
16:55 Х/ф «КОЛОНІЯ» (16+)
шоу «Роман з Ольгою» 14.30,
10:55, 17:15 «Загублений світ»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
15.25 «Речдок» 16.20 «Речдок.

П’ЯТНИЦЯ, 29 ЛИСТОПАДА
13:05 Х/ф «ОЗЕРО АКУЛ» (16+)
14:55 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
19:25 Т/с «Одинак» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Валенсія - Челсі. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10, 23:55 Барселона Боруссія (Д). Ліга
чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:25 Ліверпуль - Наполі. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:15, 16:45 Журнал Ліги Європи
13:10, 18:35 Yellow
13:20 «Ліга чемпіонів. ONLINE»
16:05 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:35 LIVE. Астана - МЮ. Ліга
Європи УЄФА
19:45 LIVE. Сент-Етьєн - Гент.
Ліга Європи УЄФА
21:50 LIVE. Арсенал - Айнтрахт.
Ліга Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
Х/ф «ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ» 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
Вечірка 3 15.00, 00.00 Сімейка
У 16.00 Богиня шопінгу 18.00 4
весілля 23.00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3» (18+)
01.00 Панянка-селянка 02.00
Теорія зради 02.50 БарДак
03.40 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.20 Х/ф «ПОЛІТ ЗОЛОТОЇ
МУШКИ» (16+) 07.55, 17.00,
03.10 «Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «ГРАЧІ» 10.50, 19.30 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15, 02.40
«Свідок» 12.50 «Вартість життя»
14.10, 16.50, 03.40 «Речовий
доказ» 18.20, 04.10 «Правда
життя» 22.00, 23.45 Т/с «Міст»
(18+) 00.45 «Склад злочину»
01.40 «Таємниці кримінального
світу»

СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

ДРУЖИНА» 17.30, 20.30 Т/с
06:00 М/с «Марин та його друзі. «Страсті по Зінаїді» (12+) 20.00,
02.30 «Подробиці» 22.45 Т/с
Підводні історії» 06:30, 07:05,
«Однолюби» 03.00 «Школа
08:05, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00, доктора Комаровського.
23:25, 02:00, 03:50, 05:10 Новини Невідкладна допомога» 03.30
09:30, 02:25 Енеїда 10:30, 11:50 «Орел і Решка. Шопінг» 04.50
«Орел і Решка. Дива світу»
Телепродаж 10:50 Хто в домі
хазяїн 11:20 Відкривай Україну з
УКРАЇНА
Суспільним 12:10 Х/ф «ПОРЯД
07:00,
15:00,
19:00 Сьогодні
З ІСУСОМ: ЮДА» 14:05 Біатлон.
07:30 Зірковий шлях
Кубок світу. I етап. Одиночна
08:10, 15:20 Т/с «Покоївка» (12+)
змішана естафета 15:05 Д/ф
17:00, 21:00 Т/с «З мене досить»
«Дика Африка. Слідами білих
акул» 15:55 Біатлон. Кубок світу.
(12+)
I етап. Змішана естафета 17:30
20:00 Головна тема
#ВУКРАЇНІ 18:25 Д/с «Акулячий
23:00 Жеребкування фінальної
маг» 18:55 «Луганський форпост»
стадії ЄВРО- 2020
16+ 20:00 «Синдром війни. Я
23:30 Х/ф «ТЕРМІНОВО!
повернувся» 16+ 21:25 Д/ц
ШУКАЮ ЧОЛОВІКА»
«Боротьба за виживання» 22:25
Д/ц «Ігри імператорів» 00:00
СТБ
Телепродаж Тюсо 03:20 Своя
05:55 Хата на тата (12+)
земля 04:15 Сильна доля 05:30
07:30 Прокинься з Ектором!
Спільно
08:30 Зважені та щасливі (12+)
10:20 Ток-шоу «Зважся!» (12+)
1+1
11:15 Т/с «Зникла наречена»
06:10 Мультфільм
19:00 Х-Фактор
06:45 «Гроші 2019»
23:10 Х-Фактор. Підсумки
08:00 «Сніданок. Вихідний»
голосування
10:00 «Їмо за 100 2019»
23:50 МастерШеф (12+)
10:40 «Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
ICTV
12:00 Х/ф «КОКОН»
05:35 Скарб нації
14:10 Х/ф «КОКОН.
05:45 Еврика!
ПОВЕРНЕННЯ»
05:50 Факти
16:35 «Вечірній квартал»
06:15 Особливості національної
18:30 «Розсміши коміка 2019»
роботи
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
08:00 Я зняв!
новин»
09:50 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
20:15 «Українські сенсації 2019»
12:45 Факти. День
21:30 «Вечірній квартал 2019»
13:00 Дизель шоу (12+)
23:25 «Світське життя. 2019»
15:40 Т/с «Пес» (16+)
18:45 Факти. Вечір
ІНТЕР
19:10 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
06.25 Х/ф «НЕВИПРАВНИЙ
21:35 Х/ф «МУМІЯ
БРЕХУН» 08.00 «Шість соток»
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
09.00 «Готуємо разом» 10.00
23:55 Х/ф «У ПЕКЛІ» (18+)
«Корисна програма» 11.00
Д/п «Борис Патон. Людина
НОВИЙ КАНАЛ
майбутнього» 12.00 Х/ф
05:40
Таємний агент. Пост-шоу
«ПЕРШ НІЖ РОЗЛУЧИТИСЯ»
07:20 Le Маршрутка
13.40 Х/ф «ПОЛИН - ТРАВА
08:20 Хто проти блондинок (12+)
ГІРКА» 15.30 Х/ф «МОЛОДА

12:30 Хто зверху? (12+)
16:20 М/ф «Красуня і чудовисько»
18:10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
ОРДЕН ФЕНІКСА»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА НАПІВКРОВНИЙ
ПРИНЦ»

10:00, 14:45, 17:55, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Ман Сіті - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:15 Олександрія - Вольфсбург.
Ліга Європи УЄФА
13:55 LIVE. Алавес - Реал.
МЕГА
Чемпіонат Іспанії
15:55 LIVE. Брешія - Аталанта.
06:00 Бандитський Київ 07:55,
Чемпіонат Італії
00:30 Містична Україна 08:45 Там,
де нас нема 10:45 Речовий доказ 16:45, 21:20 Yellow
11:55 Сміття 13:45 Калігула: 1400 18:15, 21:30, 23:40 Топ-матч
днів жаху 15:25 Загадки Всесвіту 18:30, 19:55 «Студія LIVE»
16:15 Таємнича Аравія 18:05
19:00 LIVE. Жеребкування
Ілюзії сучасності 21:00 Невидиме
фінальної стадії. УЄФА
навколо нас 22:35 Цукор 01:20
ЄВРО 2020
Підроблена історія
20:25 Огляд кваліфікації. Відбір
до ЄВРО- 2020 Прем’єра
К-1
21:40 LIVE. Фіорентина - Лечче.
06:30 «TOP SHOP»
Чемпіонат Італії
07:40 М/с «Каспер»
23:55 Львів - Дніпро-1. Чемпіонат
08:25 «Ух ти show»
України
09:30 Х/ф «ГІББІ»
11:15 Х/ф «ЛІЛІ - СПРАВЖНЯ
ТЕТ
ВІДЬМА: ПОДОРОЖ У 06.00 ТЕТ Мультиранок 11.00
МАНДОЛАН»
М/ф «Дикі предки» 12.40 Х/ф
13:00 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ» «ПРЕКРАСНИЙ ПРИНЦ І ФЕЯ
15:00 «Орел і Решка. Морський
ЛЮПИНА» 13.50 Сімейка У
сезон»
15.50 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
22:00 «Орел і Решка. Рай та
ЦАРІ» (16+) 18.40 Х/ф «П’ЯТИЙ
пекло»
ЕЛЕМЕНТ» (16+) 21.00, 22.00,
23.00, 00.00 Одного разу під
2+2
Полтавою 21.30, 22.30, 23.30,
06:00 Мультфільми
00.30 Танька і Володька 01.00
07:50 «ДжеДАІ. Дайджест 2018» Панянка-селянка 02.00 Теорія
08:50 «Загублений світ»
зради 02.50 БарДак 03.40
14:45 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
Віталька 05.50 Корисні підказки
ЗАКЛАД» (16+)
НТН
16:55 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
(16+)
05.55, 12.00 «Легенди
18:50 Х/ф «БАЛІСТИКА: ЕКС
карного розшуку» 06.25 Х/ф
ПРОТИ СІВЕР» (16+)
«ТЕГЕРАН-43» 09.20 Х/ф
20:35 Х/ф «ШПИГУНКА» (16+)
«СЛУХАТИ У ВІДСІКАХ» 15.35,
22:50 Х/ф «СУПЕР02.50 «Випадковий свідок»
ПОЛІЦЕЙСЬКІ-2» (16+) 18.00 «Круті 90-ті» 19.00, 02.20
«Свідок» 19.30 Х/ф «МІМІНО»
ФУТБОЛ-1
21.20 Х/ф «ВІДЧИНІТЬ,
ПОЛІЦІЯ!» 23.25 Х/ф «ПІСЛЯ
06:00 Барселона - Боруссія (Д).
ПРОЧИТАННЯ СПАЛИТИ» (16+)
Ліга Чемпіонів УЄФА
01.15 «Реальні злочинці» 02.55
07:45 Чемпіонат Іспанії.
«Речовий доказ» 03.55 «Легенди
Передмова до туру
бандитського Києва» 04.45
08:15 Сент-Етьєн - Гент. Ліга
«Top Shop»
Європи УЄФА

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00 М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:40, 05:05 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Росселла» 11:40 Д/ц «Тайська
кухня» 12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Смак сиру» 13:10
Д/ц «Морська кухня» 14:30
Д/ц «Аромати Мексики» 15:20,
01:05 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік» 17:55
VoxCheck 18:25, 03:20 Тема дня
19:30 Схеми. Корупція в деталях
19:55 Д/ц «Дикі тварини» 21:25,
05:25 UA:Спорт 22:00 Перша
шпальта 22:30 Як дивитися кіно
23:00 Х/ф «ФЕНІКС» 04:15
#ВУКРАЇНІ 04:45 Пліч-о-пліч

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:25, 15:30 Т/с «Мама моєї
дочки» (12+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

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»
13:55 «Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
15:05 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25, 22:25 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
05.30, 23.00 «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
«Султан мого серця» 13.25 Токшоу «Роман з Ольгою» 14.30,
15.25, 00.45 «Речдок» 16.20
«Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство» 18.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 22.00
Д/п «Борис Патон. Людина
майбутнього» 03.10 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.45 «Top
Shop» 05.00 «Чекай на мене.
Україна»

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
09:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:05, 19:00, 22:45 МастерШеф
(12+)
15:45 Хата на тата (12+)
17:29, 21:59 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
22:55 Х-Фактор

ВІДТІНКІВ СІРОГО»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:00,
01:40 Правда життя 09:25,
00:30, 02:50 Речовий доказ
10:35 Велетні льодовикової
ери 11:30, 17:05 Як працюють
міста 12:25 Брама часу 13:15
Містична Україна 14:05 Скептик
15:05, 23:40 Загадки Всесвіту
16:05 НЛО: секретний архів
18:00 Планета Земля 18:55,
20:45 Їжа богів 19:55 Прихована
реальність 21:45 Життя після
людей 22:45 Таємнича Аравія

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:00 Х/ф «КРАДЕНЕ
ICTV
ПОБАЧЕННЯ» (16+)
05:35 Громадянська оборона
19:50 Х/ф «ЩУРЯЧІ
06:30 Ранок у великому місті
ПЕРЕГОНИ»
08:45 Факти. Ранок
22:00 «Орел і Решка.
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
Перезавантаження»
10:10 Антизомбі. Дайджест
2+2
11:05, 15:15, 16:20, 22:50 Скетчшоу «На трьох» (16+)
06:00 Мультфільми
12:15, 13:20 Т/с «Вижити за
07:50 «Решала»
будь-яку ціну»
09:35, 18:15 «Спецкор»
12:45, 15:45 Факти. День
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
18:45 Факти. Вечір
10:55, 17:15 «Загублений світ»
20:05 Дизель шоу (12+)
11:55 «Помста природи»
«СВІТАНОК
НОВИЙ КАНАЛ 12:10 Х/ф
ПЛАНЕТИ МАВП» (16+)
05:10 Абзац
14:30 Х/ф «ВІЙНА ЗА ПЛАНЕТУ
07:00, 08:45 Kids Time
МАВП»
07:05 М/с «Том і Джеррі»
19:25 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
08:50 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
(16+)
09:50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ 21:25 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
2»
ЗАКЛАД» (16+)
11:50 Х/ф «МАНДРИ
23:50 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ГУЛЛІВЕРА»
ЗАКЛАД-2: ОСТАННІЙ
13:20, 21:40 Т/с «Новенька»
ВИКЛИК» (18+)
(16+)
ФУТБОЛ-1
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи (16+)
06:00, 09:50 Yellow
22:40 Х/ф «П’ЯТДЕСЯТ
06:10 Ліверпуль - Наполі. Ліга

чемпіонів УЄФА
08:00 Арсенал - Айнтрахт. Ліга
Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
10:25 Астана - МЮ. Ліга Європи
УЄФА
12:10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:05 Сент-Етьєн - Гент. Ліга
Європи УЄФА
14:50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
16:05, 20:30 «Шлях до Гданська»
16:55 Олександрія - Вольфсбург.
Ліга Європи УЄФА
18:40 Мальме - Динамо (К). Ліга
Європи УЄФА
21:25 LIVE. Шальке - Уніон.
Чемпіонат Німеччини
23:25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра
23:55 Реал - ПСЖ. Ліга чемпіонів
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.20
Х/ф «ГРЕЙФРАЙЄРС БОББІ»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00, 13.00 Одного разу
під Полтавою 12.30, 13.30
Танька і Володька 14.00,
20.00 Вечірка 3 15.00 Сімейка
У 16.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО
БІЖИТЬ ЛАБІРИНТОМ» (16+)
18.00 4 весілля 21.00 Х/ф
«ПЕРЕВІЗНИК» (16+) 22.45 Х/ф
«ФЕЙКОВІ КОПИ» (18+) 00.45
Панянка-селянка 01.45 Теорія
зради 02.35 БарДак 03.25
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.10
Х/ф «ЧОТИРИ ЛИСТИ ФАНЕРИ,
АБО ДВА ВБИВСТВА В БАРІ»
07.50, 17.00, 03.10 «Випадковий
свідок» 08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 10.45,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40
«Свідок» 12.50, 03.55 «Правда
життя» 14.10, 16.50, 03.25
«Речовий доказ» 18.20 «Таємниці
світу» 22.00, 23.45 Т/с «Міст»
(18+) 00.50 «Склад злочину»
01.40 «Таємниці кримінального
світу»

НЕДІЛЯ, 1 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00 М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 06:30, 07:05,
08:05, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:25, 02:00, 03:50, 05:10 Новини
09:30, 02:25 Енеїда 10:30, 11:50
Телепродаж 10:45 Д/ц «Кухня По»
12:10 Х/ф «БАЛ КАЗОК» 13:25
Біатлон. Кубок світу. I етап. Спринт
10 км. Чоловіки 15:00 Перший
на селі 15:30 Пліч-о-пліч 15:50
#ВУКРАЇНІ 16:25 Біатлон. Кубок
світу. I етап. Спринт 7, 5 км. Жінки
17:55 Український бал 18:45
Д/ц «Світ дикої природи» 19:15
Д/с «Левиний рик» 20:05 Тюрма
можливостей 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 21:55 Бюджетники 22:25
Д/ц «Ігри імператорів» 00:00
Телепродаж Тюсо 03:20 Своя
земля 04:15 Сильна доля 05:30
Спільно

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «З мене досить» (12+)
13:00 Т/с «Пташка співоча» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Ти тільки вір»
(12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Якби я була цариця»
(16+)

1+1
06:10 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
10:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки» (12+)
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Я ТИ ВІН ВОНА»
(12+)
23:00 Х/ф «СЛУЖБОВИЙ
РОМАН. НАШІ ЧАСИ»
(16+)

ІНТЕР
05.40, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.25 Х/ф
«ІНОЗЕМКА» 08.00 «уДачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Дива світу»
12.10 Х/ф «ВІДЬОМСЬКЕ
КОХАННЯ» 14.00 Т/с «Гріх
і сором» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «К-19» 23.10 Х/ф
«КРЕЙСЕР «ІНДІАНОПОЛІС»:
ІСТОРІЯ МУЖНОСТІ» 01.45
«Речдок»

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:15, 10:00 Хата на тата (12+)
09:00 Прокинься з Ектором!
18:00 Битва екстрасенсів (16+)
19:55 Один за всіх (16+)
21:00 Я соромлюсь свого тіла
(16+)

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25 Факти
05:50 Не дай себе обдурити
06:45 Громадянська оборона
07:40 Антизомбі. Дайджест
08:30 Секретний фронт.
Дайджест
09:25 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)
11:05, 13:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
16:15 Х/ф «МУМІЯ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ
ІМПЕРАТОРА
ДРАКОНІВ» (16+)
22:40 Х/ф «КОЛОНІЯ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

ТА НАПІВКРОВНИЙ
ПРИНЦ»
19:00 Х/ф «СТРАШИЛКИ» (16+)
21:00 Х/ф «СТРАШИЛКИ 2:
ПРИВИДИ ХЕЛЛОВІНА»
(12+)
22:50 Х/ф «АКУЛИ В
МІССІСІПІ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
06:55, 00:30 Містична Україна
07:45 Там, де нас нема 09:45
Речовий доказ 10:55 Цукор
12:50 Невидиме навколо нас
14:25 Загадки Всесвіту 15:15
Невідомий Китай 18:00 Ілюзії
сучасності 21:00 Калігула: 1400
днів жаху 22:40 Сміття 01:20
Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:55 «ДжеДАІ 2019»
10:55 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
13:50 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
У ВЕГАСІ» (16+)
15:45 Х/ф «ГОЛОДНИЙ
КРОЛИК АТАКУЄ» (16+)
17:45 Х/ф «211» (16+)
19:15 Х/ф «ВОРОТА ПІТЬМИ»
(16+)
21:05 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

05:10 Стендап шоу
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:05 М/ф «Вартові джунглів»
ФУТБОЛ-1
09:00 М/ф «Красуня і чудовисько»
06:00
Валенсія - Вільярреал.
11:00 Х/ф «ІСТОРІЯ ОДНОГО
Чемпіонат Іспанії
ВАМПІРА» (16+)
07:45
«Бундесліга
weekly».
13:10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
Чемпіонат Німеччини
ОРДЕН ФЕНІКСА»
08:15 Мальме - Динамо (К). Ліга
16:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР

Європи УЄФА
10:00, 14:45, 18:25, 23:00
Футбол NEWS
10:25 Алавес - Реал. Чемпіонат
Іспанії
12:10 Огляд кваліфікації. Відбір
до ЄВРО- 2020
13:00 Журнал Ліги чемпіонів
13:30, 15:55 «Тур ONLINE»
13:55 LIVE. Маріуполь - Шахтар.
Чемпіонат України
16:25 LIVE. Боруссія (М) Фрайбург. Чемпіонат
Німеччини
17:15, 23:20 Yellow
18:45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
19:25 LIVE. Олімпік - Динамо.
Чемпіонат України
20:15 Футбол Tables
21:20 «Великий футбол»
23:30 Монако - ПСЖ. Чемпіонат
Франції. Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.30
М/ф «Підводна ера» 13.15 Х/ф
«КРАСУНЯ» 14.30 Сімейка У
16.30 Ігри Приколів 17.15 Х/ф
«ПЕРЕВІЗНИК» (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
23.30 Х/ф «ФЕЙКОВІ КОПИ»
(18+) 01.30 Теорія зради 02.20
БарДак 03.10 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
06.45 «Страх у твоєму домі»
10.10 Х/ф «МІМІНО» 12.00
Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ»
13.55 Х/ф «БЕЗІМЕННИЙ
КОРОЛЬ» 17.00 Х/ф
«ВІДЧИНІТЬ, ПОЛІЦІЯ!»
19.00 Х/ф «ОЧІКУВАННЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛИГІНА»
20.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
ТІКАЄ ВІД ПОГОНІ» 22.10
Х/ф «СКАЖЕНІ» (16+) 00.00
Х/ф «ПІСЛЯ ПРОЧИТАННЯ
СПАЛИТИ» (16+) 01.50
«Речовий доказ»
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n Про сокровенне

n Кримінал

ПОГОРІЛА
НА ХАБАРІ
У 100 ДОЛАРІВ

ЛЮДИ ВТРАЧАЮТЬ РАЙ ЧЕРЕЗ ЛЮДЕЙ…
І дописалася надзвичайно серйозна на роботі речник прокурора Волинської
області Наталія Володимирівна Мурахевич до першої збірки… ліричних поезій
«Інкрустації на лезах вечорів». Оце так! Не детективів там, кримінальних
романів чи документальної прози про корупційні скандали, з чим
безпосередньо щодня стикається на роботі, а розкрила нам літопис своїх
(і не тільки) відчуттів і почуттів. І ми побачили, що «там, де безсилі фізика й
математика» (і прокуратура!), з’являється рятівний знак нескінченності. Але
є, на жаль, і міра самотності, хоча можна побувати і в раю. А як ці романтичні
поетичні рядки підсилювалися під час презентації у луцькому джазовому клубі
«Цитра» заворожливою грою піаніста Мікаеля Гюлазяна!
На жаль, музики тієї передати словами не можемо, та й про поезію
переповідати не будемо — її читати треба. Тож читаймо!
Наталка МУРАХЕВИЧ

МІРА САМОТНОСТІ

Самотність мою захочеш виміряти
поцілунками.
Я твою притлумлятиму простою
в тобі присутністю.
Це все, що буде між нами — надія
на порятунок
В перетині двох реальностей
з вираженою гострокутністю.
Слова твої недоказані залишаться
жити в темряві,
Мовчання моє потопатиме в хвилях
твоєї ніжності.
Ти станеш моєю частинкою,
але невід’ємною.
І я тебе залишатиму, хоч буду
хотіти залишитись.
Це все, що буде між нами —
світло нічної пристрасті.
Чорні діри у Всесвіті, фари таксі
ранкового.
В холодному цьому світі станеш
для мене прихистком.
Я стану твоєю мантрою. Будеш мене
повторювати.

Любомльський районний
суд розглянув кримінальне
провадження про одержання
інспектором відділу
прикордонної служби
«Піща» неправомірної
вигоди та використання
нею завідомо підроблених
документів
Наталка МУРАХЕВИЧ

3

де безсилі фізика й
« Там,
математика,
Ми, сплітаючись, творимо
знак нескінченності.

»

І в координатах буденного
часопростору
Наші реальності приречено
паралельні.
А ми їх уперто перетинатимем,
Заперечуючи правила і залежності,
Ми занадто із Вами однакові,
Хоч, кажуть, притягуються
протилежності.
Ми ж, притягуючи,
не триматимемо…
Лиш за межами гострої
невтоленності –
Там, де безсилі фізика
й математика,
Ми, сплітаючись, творимо знак
нескінченності.
РАЙ

НЕСКІНЧЕННІСТЬ

У цьому світі все виглядає просто.
В морі житейському пристрасті
не смертельні.

червня цього року за «винагороду» в сумі 100 доларів
посадовиця безперешкодно
пропустила через державний кордон України з Республіки Білорусь
у пункті пропуску «Пулемець» Волинської митниці ДФС громадянку Російської Федерації, котра при
собі не мала достатнього фінансового забезпечення та не могла
підтвердити мету в’їзду в Україну.
Окрім того, із травня по 19 серпня
2019-го прикордонниця постійно
використовувала на підставі придбаних нею підроблених технічних паспортів та номерних знаків
належні їй два легкові автомобілі,
котрі не були зареєстровані в законному порядку та на які уповноваженими органами не видавались свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу офіційного
зразка.
Інспекторка щиро розкаялася
у скоєному та активно сприяла
розкриттю злочинів, відтак суд
призначив їй покарання у вигляді
штрафу в розмірі 1100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (18 700 гривень) з позбавленням права один рік обіймати
посади, пов’язані із державною
та військовою службою. З роботи
прикордонницю звільнено. n

Коли на Землі нікого ще не було,
Крім тебе і мене,
Був просто рай,
Все було золоте і зелене.

І коли наставала ніч,
Я могла тебе цілувати,
Без пояснень, без протиріч,
Без страху втратити…
Ті ночі були дивовижні
Глибокі і сокровенні –
Жодного в світі з ближніх,
Крім тебе і мене.
І хоч було нудно Богам
Без напруженої подієвості,
Вони не множили драм
У райській місцевості.
Та усьому приходить край,
Коли хтось запалає ідеєю.
Люди втрачають рай
Через людей…
P. S. Хто хоче придбати книжку Наталки Мурахевич «Інкрустації
на лезах вечорів», пишіть на адресу:
Volprokuratura@ukr.net. n
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Фото unian.ua.

23 листопада
о 16.00 запали свічку
пам’яті на підвіконні
своєї оселі…

Цікава
ГАЗЕТА +

на вихідні
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l НЕЙМОВІРНО!

Фото shepetivka.com.ua.

Така точність у створенні найдрібніших деталей не кожному ювеліру під силу.

Фото vinnytsia-museum.in.ua.

Найменший у світі портрет
Джоконди в мільйони разів менший
від оригіналу.

Витвори українця не побачиш
неозброєним оком. Підкована
блоха на кінчику волосини,
Шварценеггер, який хизується
біцепсами, на маковому
зерняткові, та багато
інших скульптур заховані
у колбах під потужними
мікроскопами. Заглянувши
у вічко, потрапляєш
у чарівний крихітний світ.
Й не віриться, що обійшлося
без магії, а створений
він спритними руками
талановитого майстра

Фото shepetivka.com.ua.

Лик Ісуса Христа
Володимир Казарян помістив
на рисовій зернині

У ВУШКУ ГОЛКИ — КАРАВАН
ВЕРБЛЮДІВ

Побачити мікромініатюру Володимира Едуардовича (праворуч) можна лише
під мікроскопом з 300-кратним збільшенням.

“

Зачаровує букет троянд,
пелюстки яких — із риб’ячої
луски на стеблинках
з людського волосся.

копійку і завтовшки 0,05 мм викарбувані
найдрібніші орнаменти, лінії яких у сто
разів тонші за волосину. На ній, до речі,
майстер створив ряд унікальних робіт:

сплів сферичні мікромережива з посріблених ниток, виготовлених із однієї сотої частини волосини. Саме такої
товщини пензликом художник писав
олійними фарбами на зрізі рисового
зернятка портрет Мони Лізи та багатьох світових знаменитостей. І навіть
посадив на зріз знебарвленої людської
волосини дев’ять тварин.

Закінчення на с. 6

»

Фото uaua.top.

Читайте у
«Помирати від болю
не соромно»:
Анастасія Шевченко
в піснях перетворює
себе на зброю
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«ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 21 листопада:

«Наталка віддала свого
синочка, а вони дитину
зварили і з’їли…»

І на фронті, і в тилу вона воює за Україну.

Університет
закінчує…
9-річний
хлопець!

«Настя пройшла війну, а війна — крізь Настю.
Це зазвичай спустошує душу. Якщо людина
талановита, то заповнює цю пустку творчістю.
Вона не стільки співає, скільки кричить співом.
Бо їй є про що кричати»… Телеведуча та акторка,
ветеран батальйону НГУ ім. Кульчицького Анастасія
Шевченко випускає музику під псевдонімом Стасік.
Дуже круту і небезпечну

Власта КРИМСЬКА

Коротка стрижка,
виразна міміка, різкі
рухи, погляд вовченяти.
Дивна, рухлива, щось у ній
відштовхує і притягує
водночас. Такою Анастасія
Шевченко ввірвалася
в українську культуру.

ЇЇ ДУЖЕ НЕЛЕГКО СЛУХАТИ

Мирослава КОЗЮПА

Володимир Казарян із Запоріжжя виготовляє унікальні й неповторні
за своїми розмірами і технікою виконання експонати. Караван верблюдів він
«поселив» у вушко голки (на фото вгорі),
портрет Леонардо да Вінчі викарбував
на рисовій зернині. А ще на ній помістилися аж сім жінок-товстушок. Зачаровує
букет троянд, пелюстки яких — із риб’ячої луски на стеблинках з людського
волосся. На пластинці діаметром в одну

l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Е

— Мені 26 років, я учасниця бойових
ойових дій. Заспівала, бо мені дуже потрібно поговорити
з людьми
ми навколо.
Тобто мої пісні —
оба «самовине спроба
раження»,
ня», а конкретні
речі, якіі я хочу сказати, і хочуу бути почутою, — пояснює
Настя. — Відчувати біль,
ати
страждати
ого
від нього
ане є ганебним..
Іноді
після
сильного
б о л ю
стов особистоться злам.
сті стається

Із цим можна і потрібно жити.
Її «Колискова для ворога»
присвячена тим людям, через
яких тисячі студентів, електриків, істориків, математиків,
співаків, айтішників… змушені були стати вояками. Це колискова для окупанта. Її дуже
нелегко слухати.
Ти ж хотів землі цієї,
Тож тепер змішайся з нею
Станеш сам моєю землею!..
Спи!. Спи!..
Спи!.. Спи!.. Спи!..
«Десь у глибині
глиби душі
жалість
я відчуваю ж
до ворогів. Коли бачиш,
приход пощо люди приходять
мирати в чужу країну,
розумієш, як їм погано
жити у своїй. ЇЇм легше
вічно спати в чужій
землі, ні
ніж виживати на
н своїй.
Тому сьогодні я співаю
кол
колискову
дл
для ворога
га», — написала
Н а с т я
у fa
facebook.

Лик Ісуса Христа Володимир Казарян
помістив на рисовій зернині

А як їй пасує
військове вбрання!
Фото news.liga.net.
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