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n Примадонна волинської сцени

«Я — гайдамачка по природі.
Кажу, що думаю, і це не всім
подобається»
«Он народна пішла», — якось
донеслося перешіптування
двох жінок у центрі Луцька.
Щоб зрозуміти, про кого вони,
озиратися не треба. Подумалося:
як то живеться людині, для
якої й вулиця є продовженням
сцени. Тоді й не знала, що через
роки матиму велику честь
прилаштуватися з диктофоном
навпроти жінки, яка із сотень
зіграних доль, злив оплесків,
із неминучих випробувань
інтуїтивно чи свідомо відбирала
собі помічне для життя
в любові, — народної
артистки України Людмили
Приходько (на фото)

Молодий агроном
Олександр Шумський
сів за штурвал… літака,
щоб допомогти у боротьбі
з пожежами
с. 5

Фото Володимира СТЕЛЬМАХА.

«Всі мої героїні
зіткані
з любові».

Оксана КОВАЛЕНКО

ƻǏǚǎǏǡǗǘǌǯǜǊǨǌ ǊǛ
ǯǑǙǚǘǞǏǛǯǓǗǒǖǛǌǩǜǘǖ
ǃǒǚǘǎǩǔǝǨǑǊǌ ǊǢǝǛǊǖǘǌǯǎǎǊǗǝ
ǙǚǊǠǨǜǊǙǘǚǩǜ ǝǗǘǔǐǒǜǜǯǌ
Ƭǒǘ ǋ ǏǚǯǍǊǭǜǏǗǊǓǎǘǚǘǐǡǏȂ
ǗǊǢǏǑǎǘǚǘǌȇǩǌ ǛǏǕǩǭǜǏǗǊǎǯǨ
ǜǊǝǜǌ ǏǚǎǐǝǭǜǏǌǯǚǝǝǖǊǓǋǝǜǗǭ
ƷǏǟǊǓǛǜǘǚǒǠǏǨǙǘǌ ǏǚǜǊǭǜǦǛǩǎǘ
ǌ ǊǛǜǏǎǘ ǋǚǘǩǔǏǌǒǚǘ ǋǒǜǏ
ǎǕǩǕǨǎǏǓ
ƫǊǐǊǨǌ ǊǖǖǯǠǗǘǍǘǑǎǘǚǘǌȇǩ
ǌǎǩǡǗǘ ǛǜǯǙǊǠǯǭǗǜǯǌ
ǎǘ ǋǚǘ ǋǝǜ ǝǗǊǖǗǘǍǯǰǕǯǜǊ
З повагою
Ірина Констанкевич,
народний депутат
України

ЗВАННЯ «УЛЮБЛЕНА
АКТРИСА» — НАЙВИЩЕ
І СПРАВЖНЄ»

Ми сидимо у Людмили
Іванівни у вітальні. Круглий стіл, чашки на лляних серветках, а з картини
на стіні позирає великоока,
розкішно вбрана, ще молода
жінка, напрочуд схожа на господиню. Моя співрозмовниця пояснює, що то вона у ролі
Кочубеїхи: «Робота приголомшливого художника Гени
Тарасенка. Це я — жінка генерального судді, найзаможніша
в Україні. Може, тому що ми з бідних — нам
дуже вдаються ролі багатих. На сцені сатисфакцію одержувала за своє дитинство:
за 11 років у школі зносила два пальта (тоді
їх ненавиділа). Скажу вам, що вдома у нас

ДОРОГІ МЕДИЧНІ
ПРАЦІВНИКИ!
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(а тато мій Іван був редактором канівської газети «Дніпрова зірка», мама Марія — вчителькою) гроші, золото не водилися, зате було багато книг, друзі збиралися…

Закінчення на с. 12

»

Вітаємо!
Цієї пори святкує свій ювілейний 75-й день
народження дорога матуся та найкраща бабуся
мівна
Ганна Трохимівна
ЛІНЧУК..
ечно вітають
Родина та друзі сердечно
ою. Бажаємо
її з цією знаменною датою.
тя, Божої бламіцного здоров’я, щастя,
вага і шана
годаті. Хай людська повага
не минають, а життя дарує
них
багато світлих і радісних
гая
подій на многая і благая
літ.
Літа відлітають
й,
лелеками в вирій,
У далі безкраї —
за обрій летять,

А Вам, люба мамо, на життєвій ниві
Сьогодні від роду уже 75.
Низьки Вам уклін від дітей і онуків,
Низький
Здоро
Здоров’я
міцного з роси і води,
Нехай Ваші лагідні струджені руки
Тепло і любов нам дарують завжди.
Спаси матусю, за ночі безсонні,
Спасибі,
Спаси рідненька, за те, що Ви є,
Спасибі,
Нехай же Господь Вам дарує здоров’я
Наснаги і сили щодень додає.
З повагою і любов’ю
дочки Інна та Алла, зяті
Леонід і Микола, онуки
Богдана, Софія
та Катя, свати і друзі.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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Людмила ПРИХОДЬКО:
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Доброго дня
вам, люди!

20 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 04.46, захід — 21.13, тривалість дня — 16.27).
Місяць у Близнятах. 29 день Місяця.
Іменинники: Марія, Зінаїда, Богдан, Антон,
Іван, Степан, Федот.
21 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 04.46, захід — 21.13, тривалість дня — 16.27).
Місяць у Близнятах, Раці. 30/1 день Місяця.
Іменинники: Федір, Марта, Василь,
Костянтин, Павло.

Малюнок Євгенії
енії ГАПЧИНСЬКОЇ.
ГА

Ілюстрації Алірези ПАКДЕЛЯ.

n Свято зі сльозами на очах

Тобі більше пасує «тато»…
Привіт, дорогий татку! Дуже скучила за
тобою. З того часу, як ти перебрався так
далеко від нас, частенько згадую наші
з тобою пригоди. Іноді навіть переповідаю
твоїм онукам
Олена КАЛЕНЮК

Іранський художник Аліреза Пакдель (Alireza Pakdel) створив серію ілюстрацій, щоб подякувати медикам,
які опинилися на передовій у війні з COVID-19.

«Будь ласка, не видавайте мене,
що працюю з хворими на коронавірус…»
Вона молоденька,
симпатична, усміхнена.
В обласній інфекційній
лікарні медсестричку
хвалять: вміла, терпляча,
уважна до пацієнтів,
не відмовиться, як треба
когось підмінити. Чим
не героїня для газетної
публікації про медиків, які
перебувають на «першій
лінії» боротьби з COVID-19?

n Погода

Щоб підморгнути людям,
сонцю доведеться
розсувати хмари
У день літнього сонцестояння, яке настане
цієї неділі, зустріньте світанок і загадайте
бажання — воно обов’язково здійсниться,
а рік буде щасливим і вдалим!

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

кромна дівчина була небагатослівною. Чи не боїться
заразитися? Знизала плечима: «Я ж знала, яку професію
обирала. Трохи за бабусю страшно, за маму, тому й увесь час себе
контролюю, щоб не допустити помилки у дотриманні правил безпеки».
Згадує, як училася одягати
спеціальний захисний костюм,
як пристосовувалася до роботи
в ньому: парить немилосердно,
окуляри «пітніють», рухи сковані.
Але навіть у цьому спорядженні
вона видається ніжним ангелом,
який рятує від страждань і вселяє
віру в одужання. Важко у спеку,
схудла на 5 кілограмів. Коли когось із пацієнтів не вдається «витягнути», почувається так, наче
чимось завинила, ніби каменем
серце притисло. Кажуть, до всього звикають, а їй все одно болить…
Після зміни ця мила тендітна
білявка падає з ніг, але, відіспавшись, добирається до батьків у
село, бо треба сапати город. Заодно й медичні послуги рідним,
сусідам надає, бо ФАП давно на

С

Пам’ятаєш, як ти брав мене, 5–річну малу, на
риболовлю? Досі думаю, навіщо я, така надокучлива, тобі там здалася? А пригадуєш, як віз мене на
рамі і не втримав велосипеда, проїжджаючи через калюжу? Я у білих сукенці й шкарпетках сиджу
посеред баюри і дивуюся, що мій насмішкуватий
тато може бути розгубленим. А мій перший ровер
«Школярик», який ти купив за свою премію! Цікаво,
чи шкодуєш ти так, як я, через те, що давним–давно взяв на море не мене, а брата? Зате ви з ним
ніколи не виспівували так дружно під баян «Тече
річечка невеличечка», як ми з тобою! І м'яча я теж
пасувала набагато вправніше за нього, правда ж?
Ти взагалі казав, що така розумна я вдалася у тебе.
А пам'ятаєш, як ти вирішив зводити свого першого онука, мого сина, після дитсадка у кафе? Ми з
мамою бідкались, де ви зникли!
…Знаєш, я тепер кличу своїх дітей оцінити
мою працю, геть як ти колись кликав мене подивитися, як бездоганно підгорнув картоплю…
А ще знаходжу в них твої риси! Це так щемно…
Тебе вже нема, а в нас тут День батька, 21 червня.
Тобі більше пасує м’якше «тато»… Я таки добряче
сумую за твоїми жартами, добротою — за усім,
навіть за закачаними рукавами сорочки. Рада,
що ми встигли гарно пожити з тобою! Дякую, тат,
тобі за все…

замку. Люди кажуть, що має дівчина легку руку, привітну вдачу
і добру душу, а дехто з літніх ще
й додає: «Пощастить же комусь із
невісточкою».
Ось так приблизно виглядав
портрет медсестри, якій випало
пройти нелегкі коронавірусні ви-

йомі їх почали сторонитися, а дехто й погрожував. Тож сприйміть
прохання дівчини з розумінням,
— сказала тоді медичний директор обласної інфекційної лікарні
Любов Серба.
Було образливо й прикро. Через те, що ми так і не навчилися

від багатьох наших працівників чула,
« Нащожаль,
сусіди й знайомі їх почали сторонитися,
а дехто й погрожував.
пробування. Тільки газетну сторінку її фотографія не прикрасила. Наступного дня після нашої
розмови дівчина зателефонувала
і знічено попросила: «А можна
про мене не писати? Будь ласка,
не видавайте мене, що працюю з
хворими на коронавірус… У селі
цього ніхто не знає. Не дай Бог,
хтось десь заразиться, мене зроблять винною».
— На жаль, від багатьох наших
працівників чула, що сусіди й зна-

»
бути вдячними, що не можемо
оцінити щоденний подвиг наших
медиків. І не випадково згадалася ця історія напередодні їхнього професійного свята. Чудова
нагода сказати вам, дорогі наші
ангели–охоронці, щире спасибі від усіх волинян. Кожному із
3576 лікарів, із 9240 молодших
спеціалістів, які працюють у сфері охорони здоров’я Волині, усім
працівникам медичної галузі. Вітаємо вас! n

За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії Голі,
19 і 20 червня — хмарно з проясненнями,
вночі місцями невеликі короткочасні дощі,
вдень недовготривалий дощ, грози, подекуди град. Вітер північно–східний, 7–12 метрів
за секунду, вдень місцями шквали 15–20 м/с.
Температура повітря вночі — 12–17 градусів
тепла, вдень — 22–27. За багаторічними спостереженнями, 19–го червня найтепліше було у
1964 році — плюс 32, найхолодніше — 2000–го,
плюс 4 градуси.
21–22 червня — хмарно з проясненнями,
короткочасні дощі, місцями грози. Вітер
північно–східний, 7–12 метрів за секунду. Нічна температура повітря 12–17 градусів тепла,
денна — від 22 до 27 градусів вище нуля.
У Рівному до кінця тижня — хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі. Вітер дутиме з півдня і сходу, а до неділі зміниться
на північний, 2–4 метри за секунду. Вночі буде
від 17 до 19 градусів тепла, а вдень — від 17 до
25 градусів вище нуля, лише в суботу буде трохи
тепліше — плюс 27 градусів.

Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА .
Тел. 72–61–21
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n Політика

У Зеленського хочуть арештувати
Порошенка у день похорону батька
Фото rbc.ua.

Взяття під варту — такий
запобіжний захід буде
вимагати для п’ятого
Президента, лідера партії
«Європейська Солідарність»
Петра Порошенка сьогодні,
18 червня, у Печерському
суді Офіс Генерального
прокурора
Василь РОГУЦЬКИЙ

«П’ЯТИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ,
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТРАГЕДІЮ
В РОДИНІ, ОБОВ’ЯЗКОВО
ПРИЙДЕ В СУД»

Запобіжний захід буде розглядати
скандальний суддя Сергій Вовк. Про
це повідомив адвокат Порошенка
Ілля Новіков. «Засідання Печерського
суду відбудеться в четвер, 18 червня,
о 15.15. Ми отримали офіційне сповіщення. П’ятого Президента України
Петра Порошенка будуть намагатися,
як анонсовано ще 10 червня, взяти
під варту (альтернативою може бути
застава у 10 мільйонів гривень. —
Ред.). Клопотання розписане на суддю Вовка, що нас абсолютно не дивує.
Про цього суддю існує серед юристів
думка, що він пов’язаний з Офісом
Президента. Суддя Вовк вів процес
Луценка, його намагалися звільнити,
і він поновився на посаді. Суддя Вовк
розглядав і виносив рішення за попередніми клопотаннями ДБР у рамках
серії справ проти Порошенка. Те, що
це клопотання через ряд причин виявилося розподілено на суддю Вовка,
— очікувано і нас це не здивувало», —
наголосив Новіков.
Він підтвердив, що Петро Порошенко обов’язково прибуде на судове
засідання. «Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді. Я хочу нагадати,
що помер батько Петра Олексійовича
(Герой України Олексій Іванович Порошенко пішов із життя 16 червня
на 85 році, у нього стався інсульт.
— Ред.). За християнським звичаєм
похорон відбувається на третій день.
Але Петро Порошенко обов’язково
з’явиться в суді — це принципове питання, і тепер ще більш принципове»,
— наголосив Ілля Новіков.
У ЧОМУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ЛІДЕРА
«ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ»

Слідчі вважають, що колишній голова Служби зовнішньої розвідки Єгор
Божок перевищив свої службові повноваження, коли видав наказ про при-

«Ти був найкращим у світі батьком, другом і вчителем. Спочивай з миром, тату…» –
написав на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко.

мета Росії не змінилася. В їхньому розумінні Україна має
« Стратегічна
існувати, але без української суті – виключно як частина «русского
мира», який керується з Кремля. І якщо ми цей антиукраїнський
реванш не зупинимо, вироки будуть винесені всім…
значення своїм першим заступником
Сергія Семочка. А до цього незаконного наказу його нібито підштовхував
Петро Порошенко. Тобто п’ятий Президент є співучасником–підбурювачем. Навіщо ж Порошенко це робив
— підвищував у посаді співробітника
контррозвідки Семочка? Про його мотиви у цьому, як іронізують адвокати,
«важкому злочині» у документах Генпрокуратури нічого не сказано. Але нагадаємо, що, за даними ЗМІ, раніше
слідство готувало іншу підозру в цій
справі, згідно з якою Президент призначив Семочка на посаду з метою…
захоплення влади! Виходить, що Порошенко, будучи Президентом, хотів
захопити владу у самого себе. Отакий
абсурд.
ХТО ТАКИЙ СУДДЯ ВОВК, ЯКИЙ
ОБИРАТИМЕ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД

Суддя Печерського суду Сергій
Вовк відомий, зокрема, тим, що відправив у в’язницю Юрія Луценка; дозволив колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора
Януковича Андрію Портнову стягнути
з держави 7 млн грн за шкоду репутації. У грудні 2019 року Сергій Вовк
ухвалив рішення про запобіжні заходи
підозрюваним у вбивстві журналіста
Павла Шеремета, відправивши ве-

терана і співака Андрія Антоненка та
волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко у
сізо, а військову медсестру Яну Дугарь
— під домашній арешт.
ЯКОЮ Є РЕАКЦІЯ СВІТУ

Низка впливових світових політиків застерегла Президента Зеленського від політичних переслідувань
Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр–міністр Швеції Карл
Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній
спецпредставник Держдепу США з
питань України Курт Волкер, експосол
Канади в Україні Роман Ващук, депутат
Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс,
колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали голова
делегації Європейського парламенту
у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та
Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту у Парламентській
асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс
та віцеголова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною
Траян Басеску. У заяві зазначено, що
нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права

■ Пульс дня
Учора вночі до поліції міста Рівне надійшло повідомлення про те,
що у провулку Шпанівський обласного центру хтось кинув гранату

лідчо–оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу
ГУНП встановили, що вибух стався
близько 23.10 16 червня. Було пошкоджено огорожу, фасад будівлі та осколками — чотири автомобілі. На території
фірми у той час перебував на чергуванні
охоронець, який не постраждав.
Слідчі з місця події вилучили металеві уламки різного розміру та важіль до
запалу ручних гранат із маркуванням,
які відправлені для проведення експертизи.
За фактом хуліганства, вчиненого

С

із застосуванням боєприпасів, слідчі
Рівненського відділу поліції розпочали
досудове розслідування за частиною
4 статті 296 Кримінального кодексу
України. У рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини та особи, причетні до скоєного злочину.
Відомо, що у 2017 році невідомі
особи підпалили автомобілі, що належать власнику та його синові, який керує приватним підприємством. Також у
2018-му стався підпал офісу. Торік на
території фірми невідома особа кинула гранату. За цими фактами тривають
досудові розслідування. n

КОМЕНТАРІ

Андерс АСЛУНД,
аналітик
американського
центру Atlantic
Council:
«Якщо це правда, тоді це великий
сором для Зеленського.
Його особисто обраний Генеральний
прокурор має намір заарештувати
Порошенка. Чому б натомість не заарештувати провідного агента Путіна
в Україні Віктора Медведчука, який з
17 березня 2014 року перебуває під
санкціями США?».
Із заяви відомого
видання «Українська правда»:
«Кількість
та
якість справ проти
експрезидента більше схожі на маніакальні
пошуки зачіпок, щоб посадити Порошенка будь–якою ціною, і нагадує
звичайну помсту, а не усвідомлене
прагнення добитися справедливості.
Іронія долі — Порошенко, як ніхто інший, чудово знає про нашу
принциповість і неупередженість,
оскільки сам неодноразово піддавався змістовній критиці з боку
«Української правди». Однак зараз
як людина, що потерпає від вибіркового судочинства, він може розраховувати на нашу увагу.
Як і кожен, хто стикається з несправедливістю».
Андрій ПАРУБІЙ,
ексспікер
парламенту,
народний депутат:
«Нам
сьогодні
дуже важливо усвідомити, що стратегічна мета Росії не змінилася. В
їхньому розумінні Україна має існувати, але без української суті – виключно як частина «русского мира»,
який керується з Кремля. І якщо ми
цей антиукраїнський реванш не зупинимо, вироки будуть винесені
всім…Очевидно, що головною мішенню для Кремля і Зеленського
є п’ятий Президент України Петро
Порошенко, оскільки жодне зі звинувачень, про які трубили всі московські медіа, не підтвердилось, їм
потрібно сфабрикувати будь–яку
резонансну справу. Цим займається Венедіктова та інші каральні
органи. Чи можемо ми запобігти
цьому кремлівському сценарію? Чи
можемо ми протидіяти? Так! Шлях
до цієї мети є один — це загальне об’єднання. Об’єднання всього
українського табору. Об’єднання
всіх українських сил». n

ДВОХ ПОСАДОВИЦЬ
СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ

ВИБУХ НА ТЕРИТОРІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІРМИ
Богдана КАТЕРИНЧУК

»

та європейських цінностей, а справа
Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

За версією слідства, у вівторок працівниці митного поста
«Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби за попередньою
змовою між собою отримали неправомірну вигоду в сумі
400 доларів США та 1600 гривень за безперешкодний пропуск
автомобілів на іноземній реєстрації в режимі «імпорт»
на територію України та нестворення штучних перешкод
при здійсненні митних формальностей
Наталія МУРАХЕВИЧ

ирішується питання про повідомлення їм про підозру у злочині (ч.
3 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років). Прокурори готують також
клопотання до суду про обрання працівницям митниці міри запобіжного заходу та про відсторонення їх від посад.
Викриття посадовиць під час одержання ними хабара — результат
спільної роботи прокуратури Волині, управління СБУ в області та слідчих
Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. n
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n Україна

n Світ

ДРУЖИНУ ЗЕЛЕНСЬКОГО
ГОСПІТАЛІЗУВАЛИ З КОРОНАВІРУСНОЮ
ПНЕВМОНІЄЮ
Її стан оцінюють як середньої важкості

Фото pravda.com.ua.

n Слово — зброя!

Олексій ГОНЧАРЕНКО,
народний депутат
фракції «Європейська
Солідарність», про
ставлення Володимира
Зеленського до Петра
Порошенка:

«

»

онфлікт
тягнеться
ще з 1962го. Дві великі
Не дай, Боже, щоб дві
країни не можуть
найбільші за кількістю
поділити шмат населення держави почали
Гімалаїв. Домоз’ясовувати стосунки
вились про лінію
за допомогою зброї.
розмежування,
але кожен трактує її по-своєму. А коли
у 2017-му Китай оголосив про своє бажання прокласти дорогу через спірний регіон,
суперечка розгорілася з новою силою. І ось
15 червня вперше з 1975 року пролилася
кров. Причому солдати двох ядерних держав не застосовували вогнепальної зброї,
а зійшлись у рукопашному бою, використовуючи каміння. Відомо, що один індієць
загинув від ран, а ще двох вкинули у річку,
де вони померли від переохолодження. Індійські ЗМІ повідомляють про 4 загиблих
китайців, але Пекін цього не підтверджує.
Зараз старші офіцери з обох сторін намагаються домовитись про деескалацію. Але
якщо вже кожна країна стягнула в зону конфлікту військові підрозділи, то неважко передбачити: перемир’я може бути недовгим.
І це не тільки дві ядерні держави,
а країни з найчисленнішим населенням у світі — по суті на їхній території
живе майже кожен третій землянин.

К

Бажаємо пані Олені якнайшвидшого одужання.

Зеленський боїться Порошенка тому, що він лідер
опозиції. Це очевидно. А ще
тому, що Порошенко дорослий. Зеленський весь час шукає когось дорослого, бо він
внутрішньо інфантильний,
він внутрішньо не готовий до
цієї посади, до відповідальності. Він, з одного боку, шукає
цього дорослого, з іншого
— боїться таких, заздрить їм.
Лідер «Європейської Солідарності» дорослий та масштабний, і Зеленський це дуже
гостро відчуває... Остання
його пресконференція була
фактично присвячена Порошенку. Він навіть журналістів
питав: «Скажіть, я ж кращий
нка?». Зеленський
за Порошенка?».
чууває,
гостро відчуває,
адщо він випадсо
оковий персоа
аді
наж на посаді
Президентаа
ом
му
України. Тому
кее
в нього таке
авособливе ставлення до По-рошенка.

Уперше за останні 45 років
у суперечці за прикордонні території
є вбиті та поранені
Фото csef.ru.

О

n Пряма мова

КОНФЛІКТ ІНДІЇ
ТА КИТАЮ: СОЛДАТИ
ЯДЕРНИХ ДЕРЖАВ
ПІШЛИ В РУКОПАШНУ
Василь КІТ

Микола ДЕНИСЮК

лена Зеленська лікуватиметься в одній із київських лікарень. Пресслужба Президента заявила, що першій леді поставили
діагноз COVID-19, позагоспітальна
двостороння полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості». «Дотації кисню не потребує.
Стан стабільний. Дружина Президента перебуває на ізоляції, під
наглядом лікарів», — також йдеться у повідомленні. Сам Володимир
Зеленський та його діти здорові —
чергові ПЛР-тести на COVID-19 показали у них негативний результат.
Як з’ясувалося, спочатку перша леді хворіла безсимптомно.
Де й коли саме могло відбутися
зараження — поки що невідомо.
Нагадаємо, що за кілька днів
до хвороби дружини Володимир
Зеленський повідомив, що хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям,
«що це страшно», але його відмовили.
От, виходить, і накликав
біду…

www.volyn.com.ua

n Політика

«МОСКОВСЬКА ЗОЗУЛЯ»
ТА «БОБІК» ЗНОВУ ДРУЖАТЬ
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що
її партія підтримає кандидатуру голови Радикальної
партії Олега Ляшка на довиборах у 208- му окрузі
в рідній для нього Чернігівській області
Фото economica.com.ua.

Петро
МАКАРУК
Влада говорить про перегляд мовного закону,
а «Макдональдз» його просто виконує.

УКРАЇНОФОБИ НАПОСІЛИСЯ
НА «МАКДОНАЛЬДЗ» ЧЕРЕЗ
УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Справа в тому, що відома у світі мережа швидкого
харчування залишила тільки дві мови, якими
в нашій країні можна робити онлайн-замовлення
у їхніх ресторанах, — українську та англійську
Василь УЛІЦЬКИЙ
В

еякі російськомовні клієнти, включаючи публічних
осіб, обурились, назвавши таке рішення «МакДональдза» дискримінацією. Лунають навіть заклики
бойкотувати ресторани, а дехто заговорив про сегрегаб
цію, тобто створення окремих закладів для російськоц
мовних. Погрожують також «різаниною», як у Югославії,
м
тта розпадом України… Виявляється, все-таки є «разніца», якою мовою написано «кока-кола» в меню — дерц
ж
жавною чи російською.
Тим часом «МакДональдз» на зауваження відповів
лаконічно,
але твердо: «Відповідно до законодавства
л
про
мову, у компанії «МакДональдз» в Україні осп
новною
мовою комунікації є українська. Державною
н
ведеться
вся офіційна документація, здійснюється
в
рекламна
комунікація, спілкування у соціальних мер
режах,
наведена інформація на сайті та в куточку
р
споживача»,
— заявили в пресслужбі компанії.
с
Учіться!

Д

і л ь ш е
т о г о ,
вона закликала усі
проукраїнські
сили зробити так само.
Ляшко вже
подякував
Юлії Володимирівні за підХіба зможе народ відмовити такій
тримку. Дови«солодкій» парочці?
бори в окрузі
208 мають відбутися 25 жовтня у зв’язку з тим, що переможець останніх
парламентських виборів нардеп Валерій Давиденко загинув
від вогнепального поранення у травні цього року.
Нагадаємо, що Олег Ляшко неодноразово різко критикував Тимошенко, навіть називав її «московською зозулею».
«Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими
руками реалізувати путінські і кремлівські плани із захоплення влади. Моїй злості немає меж», — заявляв Ляшко
у 2016 році.
Тимошенко ж відповідала Ляшку взаємністю, називала
його «чихуахуа» (така порода собак. — Ред.) п’ятого Президента України Петра Порошенка та «бобіком», який «тявкає»
за його вказівкою.
А зараз соцмережами гуляє фото, де Тимошенко і Ляшко
мирно п’ють каву в одному зі столичних ресторанчиків і про
щось мирно балакають.
Їм не звикати: на що не підеш, аби бути біля владного корита… Але чи поведеться й далі народ на такий
«развод»?

Б
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Погляд

n Знай наших!

Фото lisvolyn.gov.ua.

Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений учитель України

ДАРОВАНОМУ КОНЕВІ
В ЗУБИ НЕ ЗАГЛЯДАЮТЬ,
АЛЕ…

Перший заступник начальника Волинського обласного управління лісомисливського господарства
Руслан Войцеховський і пілот, який погодився на співпрацю заради збереження лісів від вогню.

Молодий агроном
Олександр Шумський
сів за штурвал… літака,
щоб допомогти у боротьбі з пожежами
На Волині відновили авіапатрулювання лісів — повернення
до такої практики у пожежонебезпечний період зініціював
начальник обласного управління лісового та мисливського
господарства Олександр Кватирко
Світлана ДУМСЬКА

а добровільній основі
надавати повітряні послуги погодився пілот
Олександр Шумський, син
уславленого керівника СГПП
«Рать» Віктора Шумського,
який працює в господарстві
агрономом.
— Давно захоплююсь авіацією, маю ліцензію приватного пілота. Цього року, літаючи
над лісами Житомирщини
та Київщини (це якраз був
період масштабних пожеж),
зрозумів, якої шкоди завдає
вогонь. Я побачив це на власні очі, тому був надзвичайно
вражений, — розповідає Олександр. — Якось під час зустрічі
з Олександром Михайловичем
(Олександр Кватирко. — Авт.)
мова зайшла про це. Він розповів, що колись практика
авіаспостереження у лісівників
уже була, і це працювало до-

Н

сить ефективно. Тож і вирішили взятися знову за цю справу.
Я, літаючи, маю із собою засоби навігації, ми без проблем
можемо злагоджено працювати з лісівниками у передачі
інформації.
Олександр Шумський за-

— Ще 5 років тому авіація була активно задіяна
у лісовій галузі на рівні всієї
країни. Проте з часом, коли
лісове господарство втратило державне фінансування, така практика через брак
коштів відійшла, — зауважує

року, літаючи над лісами Житомирщини
« Цього
та Київщини (це якраз був період масштабних
пожеж), зрозумів, якої шкоди завдає вогонь.
значає, що таким чином хоче
допомогти лісівникам і заодно
привернути увагу до авіації.
Адже насправді в Україні цей
напрямок потребує розвитку.
За його словами, видимість
із літаків, якими він здійснює
польоти, — в межах 50 кілометрів. Це означає, що одразу є можливість охопити значну територію. Жодне наземне
спостереження не дає такої
оглядовості.

»

Олександр Кватирко. — Про
закордонний досвід залучення приватних літаків
до спостереження за лісами ми чули неодноразово.
Але в нас такий приклад,
наскільки розумію, — перший в Україні. Сподіваємося, це стане гарним зразком
і стартом для інших представників бізнесу, які мають
подібні інтереси та можливості. n

n Отакої!

Так образно
заявив про пропажу зі складів
Держрезерву
майже 2700 вагонів збіжжя, яке
передбачалося
для форс-мажорних ситуацій
у країні, радник
міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Він також зазначив, що протягом останніх років зникло не тільки
зерно, а й запаси палива, продуктів харчування
і сотні тисяч тонн цукру.

Фото thickpolicy.media.

«МИШІ» З’ЇЛИ ЗЕРНА
НА 800 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Фото в/ч 1141 Нацгвардії України.

22-літня Валентина і 18-річний
Андрій Соколюки – брат і сестра
волинського Героя Андрія Волоса,
який загинув на Донбасі 2018 року
–пішли на службу в Нацгвардію.
Хлопець із дівчиною підписали
контракт й перебувають у військовій
частині 1141 у Луцьку. Вони служать у
патрульному підрозділі.

До чергових виборів ще далеченько, а вже
неабияк примигалися рухомі рядочки чи не на всіх
телеканалах із повідомленнями, скільки
продуктових наборів чи засобів захисту від
COVІD-19 спрямували досвідчені політичні гравці
з багатомільйонними статками для нужденних
співвітчизників. Мовляв, запам’ятовуйте, оцінюйте
і не забудьте віддячити. Але чи не прораховуються
часом у своїх очікуваннях рекламувальники
власної «щедрості»? Чи здогадуються, що немало
адресатів почуваються досить незатишно,
опиняючись у стані біблійного злидаря Лазаря,
який мусив живитися крихтами з панського столу?
ерепало, як собаці муха, а хвальби — повні
торби!» — поділилася своїм розчаруванням
давня знайома, одержавши ще до Великодня
очікуваний пакет. Наслухавшись, що багаті хочуть до свят
поділитися з бідними, вона наївно сподівалася хай хоч
на маленький, але традиційний пасхальний кошик, а тут —
буденні гречка-рис-олія з розрахунку на тиждень…
Інша співрозмовниця-ровесниця, гонорова колись
весільна господиня, призналася, що більше не подаватиме жодних заяв на допомогу, щоб знову не наблизитись до інфаркту. Каже, дуже вже ретельно перевіряли
її засвідчення бідності, перехвилювалася вкрай при врученні (бо й на камеру знімали!), але найбільше — опісля.
Все згадувала і згадувала, що при дякуванні почувалася,
як на підтанцьовуванні чужим амбіціям. У безсонну ніч
загризли докори совісті: «Ну невже б я не обійшлася без
подачки, без тієї тижневої порції так само, як в усі інші
360 днів року? І є ж, напевно, немало ще бідніших, кому
й того не дісталося…». Врешті трохи втішилася, коли розділила одержане із сусідом-інвалідом — щоправда, окрім
хлібини, яка вже добряче зачерствіла і навіть поцвіла. Разом гірко пожартували: «Ой! І про пеніцилін не забули!».
…Так, дарованому коневі заглядати в зуби не годиться, щоб не вразити невдячністю дарувальника. Але й сам
він сприймається в ролі благодійника лише тоді, коли
робить відповідний жест винятково делікатно, не напоказ, не похвальби ради і не на шкоду внутрішньому самоствердженню адресата. І як тут не згадати про витончену
тактику найвідомішого подарунконосця — Чудотворця
Миколая, що роздавав до останку власні статки потай,
під покровом ночі. Безкорисливо, без найменшого розголосу ні до, ні після.
От і питається в задачі: чи змогли б по-іншому поводитися сучасні доброчинці-самохвали, якби змалку знали
про замовчуване зі зрозумілих причин наслідування принципів святого нашими аристократами духу — Галшкою
Гулевичівною, Іваном Мазепою, Терещенками, Симиренками, Ханенками, Шептицькими… Не раз бо думаєш: наскільки багатшими на виховну сутність були б уроки української літератури, якби учні вчасно дізнавалися, що більшість вітчизняних класиків (надто Михайло Коцюбинський
та Володимир Винниченко) видавалися коштом того, хто
волів «любити Україну до глибини власної кишені», обходячись у повсякденні добряче потертим костюмом,
і незмінно підписувався «Ваш серцем Євген Чикаленко».
А то виходило, що царський уряд чути і знати не хотів про
українське художнє слово, а воно невідь з якого дива жило
і ясніло у світі.
Хочеться переповісти доречно до теми історію від
письменника Станіслава Тельнюка про його давні відвідини Павла Тичини разом із друзями-студентами. Доки
дружина щедро пригощала голодних поетів-початківців,
Павло Григорович кудись тихенько зник. Станіслав, вийшовши до передпокою з особистої потреби, задеревів
із подиву: обожнюваний ним літературний метр нишпорив
по кишенях благеньких студентських пальтечок. Дорогою
додому розповів про бачене товаришам — Миколі Сому
і Василеві Діденку. Хлопці — до кишень, а там — солідні
асигнації. Звісно, зраділи неабияк, насміялися, а заодно
на все життя запам’ятали, як важливо дбати про людську
гідність іншого та боятися її принизити.
У тих же далеких роках довелося почути від колишнього учасника знаменитого ансамблю «Льонок», що всі його
колеги завжди раділи зустрічам із Максимом Рильським
як поетом та вченим-фольклористом, і лиш випадково
дізналися, що саме він утримував власним коштом великий колектив.
На щастя, сьогодні чимало подібних світлих фактів
оприлюднюються самі по собі завдяки розгорнутому
на тлі стоклятої війни волонтерському руху під благословенним орієнтиром «Хай зникне моє ім’я, але хай
не гине Україна». І все ж — чому водночас і відверта
самобеатифікація утверджується як норма? n
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n Актуальне інтерв'ю

«Карантин може бути посилений.
Подивіться, скільки на вулиці
людей без масок…»
Фото voladm.gov.ua.

Цьогоріч професійне
свято медиків особливе,
адже живемо в умовах
поширення коронавірусної
інфекції і люди в білих
халатах — у зоні найвищої
напруги та найбільшого
ризику. Про їхні успіхи,
проблеми, перші уроки
пандемії не тільки
для 22 тисяч працівників
галузі охорони здоров'я
Волині, а й для влади —
бесідуємо із заступницею
голови Волинської
обласної державної
адміністрації Тетяною
Щербак (на фото)

«РЕФОРМУ НІХТО
НЕ ВІДМІНЯВ,
А ПОМИЛКИ ТРЕБА
ВИПРАВЛЯТИ СПІЛЬНО»

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«НАЙОБ'ЄКТИВНІШУ
ОЦІНКУ ДАЮТЬ
ПАЦІЄНТИ, А Я БУЛА
ОДНІЄЮ З НИХ»

— Щороку до Дня медичного працівника в нас проводили урочисті зібрання,
вшановували тих, хто рятує
життя і здоров'я волинян.
Напевне, і в час карантинних обмежень знайдеться
можливість відзначити цих
людей?
— З дитинства вважаю День
медичного працівника особливим святом, бо виросла в родині, де всі, окрім мене і батька,
— лікарі, їх загалом аж 8. З величезною повагою ставлюся до
наших медиків, які, незважаючи на труднощі, зберігають вірність своєму покликанню. Нині
вони трудяться в дуже складних
умовах, особливо ті, хто перебуває на першій лінії боротьби
з COVID-19. І їхню працю буде
відзначено. Не вдаватимуся
у деталі, нехай це стане приємним сюрпризом, але всім
представникам цієї благородної професії хочеться щиро подякувати й низько вклонитися.
— Пандемія в усіх країнах продемонструвала, як
важливо цінувати, берегти
медиків. Це і забезпечення
засобами захисту, і регулярне тестування. Кажуть,
у Рівненській області лікарі й персонал, що працює з
коронавірусними хворими,
мають змогу кожні 5 днів
контролювати своє здоров'я
методом ПЛР. А як у нас?
— Нині наші медики забезпечені засобами захисту, у
лікувальних закладах є запас
усього необхідного на 2—4
тижні. Але, звичайно, на перших порах були труднощі. Мобілізували бюджети всіх рівнів,
благодійні організації, фонди,
одне слово, підключили всіх,
хто міг чимось допомогти, щоб
захистити медичних праців-

загалом на високому рівні. Та
й жителі області зі скаргами на
якість лікування до мене жодного разу не зверталися.

«Я виросла в родині, де всі, окрім мене і батька, — лікарі, їх загалом аж 8».

ників. Поступово поліпшується ситуація і з тестуванням їх
на виявлення COVID-19. Зараз у лабораторіях більш як
10 закладів області є змога проводити імуноферментні аналізи, у деяких лікарнях беруться
за дослідження і методом ПЛР,
ми для цього допомагаємо закуповувати реагенти. І Волинському обласному лабораторному центру, на спеціалістів
якого ліг основний тягар з ви-

якнайшвидше закупити і воно
служитиме волинянам. Але я
вважаю, що у час, коли на кону
стоять людські життя, неправильно ділити заклади на свої і
чужі, бо і державні, і комунальні
установи роблять спільну справу.
— У вас уже було досить
часу, аби познайомитися з
колективами лікарень, керівниками, спеціалістами,
яких нині «екзаменує» пан-

жаль, у свій час нам не вдалося переконати депутатів
« Наобласної
ради, щоб вони проголосували за виділення
коштів із «коронавірусного фонду» на напівавтоматичну
станцію для лабораторного центру, яка б дала змогу
активніше проводити ПЛР-дослідження. Довелося
чекати грошей з державного бюджету.

»

явлення інфікованих, у всьому
сприяємо — і з ремонтом, і з
облаштуванням умов для цілодобової роботи. Шукаємо альтернативні джерела фінансування, щоб вирішувати подібні
нагальні питання.
— І все ж відомо, що в сусідніх областях проводять
щодоби втричі більше тестів
методом ПЛР, ніж на Волині.
— Так, на жаль, у свій час
нам не вдалося переконати
депутатів обласної ради, щоб
вони проголосували за виділення коштів із «коронавірусного фонду» на напівавтоматичну
станцію для лабораторного
центру, яка б дала змогу активніше проводити ПЛР–дослідження. Довелося чекати
грошей з державного бюджету.
Маємо надію, що це вкрай необхідне обладнання вдасться

демія. Цікаво, яке склалося
враження про їхню роботу?
— Найоб'єктивнішу оцінку
завжди дають пацієнти, а я була
однією з них. Так сталося, що
мала змогу перевірити на собі
якість медичної допомоги в обласній клінічній лікарні. Нікого
не попереджала, нікому не телефонувала. Стало погано — і
я, як усі, приїхала у приймальне
відділення. До честі його працівників, там усе дуже чітко організовано. Відразу зробили всі
необхідні аналізи, провели різні
обстеження, поставилися дуже
людяно. Зауважу, що коронавірусу в мене не виявили, погіршення самопочуття було пов'язане з іншими проблемами. Раніше доводилося звертатися у
столичні клініки — і комунальні,
і приватні, але тепер переконалася, що волинська медицина

Потяг сполученням Ковель – Київ із 16 червня
припинив рух. Цього дня він повернувся у місто залізничників,
де очікуватиме подальших рішень. 9 червня комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
розпорядилася скасувати на Волині ряд карантинних послаблень,
зокрема призупинити залізничне сполучення.

— Не секрет, що чимало
медиків, зокрема і в нашій
області, не змогли уникнути
зараження COVID-19, їм довелося лікуватися. І можна
зрозуміти вимоги цих людей, які чекають від влади не
тільки морального заохочення, а й належної матеріальної
винагороди.
— Для тих, хто безпосередньо працює з хворими на коронавірусну інфекцію, запроваджується медичне страхування.
Їм нині НСЗУ виплачує передбачені 300–відсоткові надбавки
за роботу в особливо складних
умовах. Але ми розуміємо, що
в зоні підвищеної небезпеки
зараз усі медики — і хірурги, і
стоматологи, і патологоанатоми… Я теж вважаю, що кваліфікований лікар повинен мати
гідну зарплату, яка б відповідала рівню його професіоналізму
й самовіддачі.
— Великі надії всі покладали на другий етап медичної реформи, який стартував
з 1 квітня. Але, на відміну від
первинної ланки, чимало
закладів вторинного рівня
не тільки не дочекалися поліпшення, а й опинилися на
межі закриття. Як цього не
допустити?
— Зміни в галузі охорони
здоров'я давно назріли. Пригадую, як колись у Києві треба
було лягти до лікарні, й перше,
чим поцікавилися там: де я зареєстрована. Тому головний
принцип реформи «гроші йдуть
за пацієнтом», який дає нам
право обирати будь–яку медичну установу, незалежно від
«прописки», дуже правильний.
Лікувальні заклади уклали угоди з НСЗУ, яка фінансує надані
ними медичні послуги. Однак
тарифи, встановлені на деякі
пакети послуг, виявилися заниженими. Зокрема, найбільше
відчули наслідки недофінансування протитуберкульозні, психіатричні лікарні. Найближчим
часом плануємо провести круглий стіл щодо проблем у роботі
нашого фтизіопульмонологічного об'єднання. Я вважаю, що
в області, де два райони мають
статус потерпілих від аварії на
ЧАЕС, де є шахти, місця позбавлення волі, цю службу потрібно
зміцнювати. У складній ситуації
опинилися й деякі інші лікувальні заклади. Їх дофінансовуємо
за рахунок субвенцій.

— З іншого боку, лунали
заяви, що реформу призупиняють, і з цього приводу
теж виникають у людей запитання. Наприклад, зателефонувала наша читачка
при надії й поцікавилася,
чи у пологовому відділенні
тепер їй не скажуть, що потрібно самій за все платити?
— Реформу ніхто не відміняв,
а якщо були допущені помилки,
то їх треба виправляти спільно.
Національна служба здоров'я
фінансує послуги. І жінці не варто тривожитися, допомогу нададуть усім породіллям.
— Є побоювання й щодо
того, чи не потерплять інші
категорії хворих, чи не виявиться, що гроші на їхнє лікування «з'їв» коронавірус?
— Так, чимало коштів було
передбачено на боротьбу з
цією інфекцією. Але державні
програми на лікування інших категорій хворих збережено. Поширення пандемії, встановлення карантинних обмежень стали серйозним випробуванням
для економіки, для усіх сфер. І
справа не тільки у грошах. Кожне людське життя — найбільша
цінність. Але подивіться у вікно
— скільки на вулиці людей без
масок…
— Чи будуть знову посилювати карантин, якщо
рівень захворюваності зростатиме?
— Поки що робимо це точково, у тих населених пунктах,
де виявляють найбільші вогнища інфекції. Якщо ж ситуація буде погіршуватися й далі,
доведеться вдаватися до жорсткіших обмежень. Розумію,
що це викличе невдоволення.
Але і голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, і я, й
усі представники влади, які
змушені іноді приймати непопулярні рішення, діють в інтересах волинян, вболівають
за благополуччя всіх жителів.
Нам необхідно спільно постаратися, аби не додавати роботи нашим медикам!
P. S. Учора Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що
зарплати медиків вторинної ланки зростуть уже з вересня цього
року. На це планують виділяти
понад 2 млрд грн щомісяця, що
дасть змогу підвищити виплати
лікарям на суму до 70% від їхньої
тарифної ставки, медсестрам і
санітарам — відповідно на 50%
і 25% від мінімальної заробітної плати. Передбачається, що
середня зарплата середнього
медперсоналу становитиме понад 7 тисяч гривень, а молодшого наблизиться до 6 тисяч.
Також МОЗ оприлюднив
проєкт постанови Кабміну «Про
внесення змін до Порядку реалізації програми державних
гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».
Йдеться про наміри з 1 липня
підвищити тарифи на медичні
послуги за трьома напрямками: на екстрену медичну допомогу, допомогу при інсульті та
інфаркті. Додаткові кошти для
цього будуть узяті зі спецфонду
по боротьбі з COVID-19. n

Через посуху у Воротнівському заказнику
обміліли ставки. Опадів, які тривають останніми
тижнями, поки що замало, аби повністю відновити
рівень водойм, які не мають іншого джерела
наповнення. Наразі вода є в першому ставку,
куди ще восени переселили всю рибу.

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

18 червня 2020 Четвер

n У номер!

n Уроки пандемії

Україна стала в чергу
за вакциною від коронавірусу
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Усі фото Людмили ВЕРЕМЧУК.

А вчора Кабмін продовжив карантин – до 31 липня
Фото pravda.com.ua.

За попередню добу
в країні виявили
758 осіб, інфікованих
COVID-19, 31 хворого
врятувати не вдалося.
Це найтривожніша
статистика з початку
спостереження.
У Волинській області
додалося 55 нових
випадків захворювання,
і ще троє наших земляків
стали жертвами
коронавірусної інфекції

Мітингувальники скандували: «Бути Маневицькому району!».

МАНЕВИЧЧАНИ ПЕРЕКРИЛИ
МІЖНАРОДНУ ТРАСУ,
ПРОТЕСТУЮЧИ ПРОТИ ПРИЄДНАННЯ
ДО КАМЕНЯ-КАШИРСЬКОГО
Близько двох сотень людей на шляху Київ — Ковель
— Ягодин влаштували акцію, висловлюючи свою
незгоду з чинними планами укрупнення районів

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Леонід ОЛІЙНИК

КІЛЬКА АНТИРЕКОРДІВ
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Про них із тривогою говорив учора під час брифінгу
очільник МОЗ Максим Степанов. Ішлося про найбільшу за
останній час кількість українців, які заразилися, і число
тих, хто помер. «COVID-19 —
це не іграшки. Не ставтеся до
нього легковажно. Користуйтеся масками, антисептиками, дотримуйтеся соціальної
дистанції. Ви бачите статистику, і вона дуже сумна», —
щодня як мантру повторює
міністр.
Він застерігає, що у випадку погіршення ситуації карантинні заходи можуть посилити. Щодо регіонів, то найбільше інфікованих за попередню
добу виявили на Львівщині
(155), Закарпатті (82) та в
Чернівецькій області (69).
Загалом станом на 17 червня в Україні зареєстрували
33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них
943 — летальні, 14 943 пацієнти одужали.
Швидкими темпами поширюється коронавірус і в світі:
добовий приріст заражених
на вчорашній день становив
142 557. Це новий антирекорд
за весь час пандемії. Кількість
смертельних випадків також
різко зросла — 6592. Тож у
всіх країнах ламають голову,
як зупинити наступ COVID-19.
І ми не є винятком.
Учора Максим Степанов
підтвердив, що Президент
України доручив профільному віцепрем’єр–міністру та
міністру закордонних справ
терміново розпочати перемовини щодо попереднього
замовлення вакцини від коронавірусу. Йдеться про препарат компанії АstraZeneca,
над яким вона працює разом
із Оксфордським університетом. «Для нас важливо, щоб
Україна була однією із перших
країн, де буде застосована
відповідна вакцина, яка пройде всі клінічні випробування»,

Прем’єр Денис Шмигаль: «Уряд розуміє, що українці втомились
від карантинних обмежень, але коронавірусна загроза
нікуди не поділася».

— зазначив міністр. До речі, її
вже замовили Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди.
КРАЩЕ,
НІЖ НА ЛЬВІВЩИНІ,
ГІРШЕ, НІЖ ХОТІЛОСЯ Б

У нашій області станом
на вчорашній ранок було зареєстровано 1554 випадки
COVID-19, які підтверджено
лабораторно методом ПЛР.
Одужало 492 особи. 48 хворих померло, в тому числі 3
— за попередню добу. Зокрема, не змогли здолати недугу
86–літня мешканка Володимир–Волинського району,

уже 1379 жителів сусідньої
області.
Як розповіла учора під час
брифінгу головний державний
санітарний лікар Волині Наталія Янко, епідемічна ситуація
в нашій області залишається
нестійкою. Тривожить, що у
Луцьку за попередню добу
заразилося п’ятеро дітей.
Серед 10 нововиявлених
хворих — троє працюючих, у
тому числі з фірми «Р Агро»,
що займається продажем
сільськогосподарської продукції. У Ратнівському районі
зафіксовано спалахи інфекції
у Річиці та Замшанах. Серед

ситуація в нашій області
« Епідемічна
залишається нестійкою. Тривожить, що у Луцьку
за попередню добу заразилося п’ятеро дітей.
»
житель Ковельського району,
віком 76 років, та 69–літній чоловік із Ратнівщини. Усі вони
мали супутні захворювання.
За кількістю свіжовиявлених випадків COVID-19 учора
лідирували Ковельський район (11), у Луцьку, Володимир–Волинському та Ратнівському районах зафіксували
по 10 інфікованих. Загалом їх
додалося аж 55.
Це краще, ніж, скажімо, на
Львівщині, де всього підтверджено 3227 випадків інфікування коронавірусом і зареєстрували за попередню добу
більш як півтори сотні нових
хворих. Але треба врахувати,
що там провели позавчора
558 ПЛР–тестів, а в нас їх було
зроблено 210.
На Рівненщині за час пандемії зафіксовано 2515 випадків зараження COVID-19,
але за останні дні темпи захворюваності там стали нижчими. Подолали коронавірус

тих, хто захворів, — двоє поліцейських, вагітна, працівник
товариства «Спільний ліс»,
двоє дітей. У Камінь–Каширському районі осередки коронавірусу виявлено у селах
Черче (5 осіб) і Підбороччя
(7 інфікованих). У цих населених пунктах посилено карантинні обмеження. Нема змоги
пом'якшити їх і на Ковельщині
та в Ківерцівському районі.
На жаль, індекс інцидентності за останні 7 днів у Волинській області становить
32,97 на 100 тисяч населення замість передбачених
вимогами 12. Серед районів найвищий цей показник
у Володимир–Волинському
— 108,3; Ківерцівському —
61,35; Любешівському — 45,6;
Ратнівському — 42,47. В обласному центрі він становить
— 32,1. Тож невипадково в
урядовому «коронавірусному
рейтингу» Волинь одержала
невисокий бал. n

ктивісти час від часу
виходили на пішохідні
переходи, чим блокували рух автомобілів у чотирьох напрямках — на Ковель, Київ, Оконськ і Луцьк.
Мітингувальники кажуть,
що не бачать причин приєднувати територію нинішнього Маневицького району
до Камінь–Каширського, та
переконують, що їхній край
може бути самостійною адміністративною одиницею.
— Маневичі, за методикою, якою нині користуються урядовці, відповідають
усім вимогам районного
центру. Селище розташоване на перетині великих
шляхів Київ — Варшава,
Любешів — Луцьк, а далі —
Білорусь. У нас розвинена
інфраструктура, потужна
економіка і кількість населення майже не відрізняється від Каменя–Каширського. Тому ми можемо
аргументувати свою позицію, — розповіла член оргкомітету протестувальників,
депутат райради Людмила
Веремчук.
Інший обранець громади

А

мулу на берегах обмілілої водойми, розвитком синьо-зелених бактерій, цвітінням
води, надмірною водною рослинністю, що веде до зниження рівня кисню
у ставку та загибелі живих організмів. Наразі гідроспоруду відремонтовано.

категорично
« Ми
проти, адже
до нового
«райцентру» навіть
дороги немає.

»

категорично проти, адже до
нового «райцентру» навіть
дороги немає. Якщо до нас
не дослухаються, ми будемо
шукати інші рішення.
Обраниця громади запевнила, що маневиччани
не здадуться. Акція із перекриття траси тривала близько двох годин, жодних протистоянь не трапилося, хоча
деякі водії обурювалися через вимушену затримку. n

Протестувальники затримували транспорт періодами
по 10 хвилин, а потім пропускали.

НІ МАШИНИ, НІ ГРОШЕЙ
Житель Рівного вирішив придбати автомобіль
Octavia і розшукав через знайомих потенційного
продавця, який у телефонному режимі пообіцяв
доставити іномарку з Польщі
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Через знищення вандалами 3 шандор, які регулюють рівень води
у ставку в парку ім. 900-річчя міста Луцька, загинула риба, з’явився
неприємний запах. Екологи пояснили: сморід пов’язаний із випаровуванням

Маневиччини, Петро Зінчук,
наголосив, що носієм влади
в Україні є народ, тому посадовці зобов'язані дослухатися до волинян.
Аналогічну думку висловила і депутат обласної ради
Людмила Кирда.
— Наш район планують
розділити на дві частини:
колківська зона відходить
до Луцька, маневицька — до
Каменя–Каширського. Ми

ерез якийсь час, інформує відділ комунікації поліції Рівненської області, зловмисник
«знайшов» потрібну автівку
й одразу попросив перерахувати 8280 гривень за свої
послуги. Після цього «про-

Ч

давець» назвав іще одну
суму — на цей раз 30 тисяч
— нібито за розмитнення. А
14 червня, коли була проведена остання операція із переказу авансу — 22 тисячі гривень,
абонент–аферист був уже
поза зоною досяжності. Тоді
ошуканий чоловік звернувся
до правоохоронців. n

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

НАЧЕ ПОВІНЬ
БЕНТЕЖНОГО СВІТЛА
Микола ШМИГІН

Ще дороги усміхнена даль
Мружить очі розкосі, ще ранок
Не зламав попелястих брів,
Ще умитий росою мигдаль
(дух у танці застиглих іспанок)
У твоєму саду ледь зацвів.
Ще ранкова пригасла зоря
Зорить зором тужливо-далеким,
Мов покинута жінка всіма,
Ще дрімають емоцій моря,
В кулачках затискаючи клекіт,
Ще тремтить непорочна пітьма…
Й раптом вибух! I спалах! I враз —
Наче повінь бентежного світла
Iз далеких стривожених літ!..
I зненацька захоплений час,
I акорди мигдального цвіту
Заливає тобою весь світ.
Неба шепіт — очей твоїх синь —
Променіє п’янким водограєм
I мій зір забирає в ясир…
А дорога пливе в далечінь,
До чертогів небесного раю,
Де блаженство, і спокій, і мир.
смт Любешів. n

Повінчав подружжя отець Миколай, який свого часу і привів
Артема Кованського на священницький шлях.

Мені 60 років, зріст 190 сантиметрів, розлучений, не палю, алкоголем не
зловживаю, працюю, люблю спорт, «тихе
полювання». Живу неподалік Луцька з
однією неповнолітньою дитиною. Хочу
познайомитися з жінкою із сільської місцевості (теж поблизу обласного центру),
не схильною до повноти, вище середнього зросту, яка не має шкідливих звичок.
На всі дзвінки відповім або при бажанні
зустрінуся. Телефонувати краще ввечері.
Мій тел. 0665295648.
xxx
Ніщо так не пригнічує людину, як самотність. Особливо, коли ти вже на пенсії, коли
менше можливості спілкуватися з людьми.
Хотіла б познайомитися з добрим, порядним, таким же одиноким, як я, чоловіком,
поряд з яким можна було б відчути підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся,
що зустрінеться мені людина, яка веде здоровий спосіб життя, цінує взаєморозуміння і теплоту та щирість стосунків. Мій тел.
0687789691.
xxx
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (57 років, зріст 170 сантиметрів, вага
75 кілограмів) познайомиться із самотньою
жінкою–волинянкою із сільської місцевості.
Мій тел. 0988728167.
xxx
Пропоную гарне житло для подружнього життя моложавій, здоровій жінці. Мені за
60, високий, стрункий, на здоров’я не скаржуся. Привабливий, освіта вища, філологічна, мешкаю в місті. Мій тел. 0634116708.
xxx
Уже не раз зверталася до газети — писала в рубрику «Так хочеться бути в парі»,
але все марно. На жаль, не відгукнувся чоловік, з яким можна було б спілкуватися,
а в подальшому і сім’ю створити. Може, в
цьому році станеться переміна на краще в
моїй долі. Отож, знову пишу, не втрачаючи
надію. Мені 46 років, приємної зовнішності.
За роки життя втомилася від самотності.
Хочу познайомитися з розумним, порядним,
вірним у любові, забезпеченим матеріально
чоловіком віком 40 — 55 років для спільного проживання. Погоджуся на переїзд. Мої
тел.: 0969811360, 0507200590.
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Почуття славетних
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ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

Р

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

«У тому і смисл сім’ї, що вона є опорою».

З 2011 року отець Артем служить у соборі
Холмської Богоматері міста Луцька.

«СІМ’Я — ЦЕ І Є ПЕРШИЙ ХРАМ СВЯЩЕННИКА»
На продовження цих своїх слів отець Артем Кованський, який
служить у соборі Холмської Богоматері міста Луцька, говорить:
— Бо якщо ти у родині не можеш дати лад, то як тоді до парафіян
звертатися й навчати добру, повазі, благочестивості?
Катерина ЗУБЧУК

«ДУХОВНИМ ВИХОВАННЯМ
ЗАВДЯЧУЮ МОЇЙ БАБУСІ»

Артем Кованський виріс у сім’ї
військовослужбовця. Свого часу його
батько, уродженець Вологодської області (Російська Федерація), служив у
Луцьку. Тут познайомився з місцевою
дівчиною–українкою, вони одружилися, і в них народився син. Як же так
сталося, що він, дитина радянського
офіцера, якого не могло обминути комуністичне виховання, обрав священницький шлях? Коли про це зайшла
мова, отець Артем розповів:
— Я навчався у Луцькій загальноосвітній школі № 5, яка на той час
була російськомовною. До 2001 року
і в сім’ї говорив тільки цією мовою. А
ось у Юріївській церкві, що на вулиці
Стрілецькій, все було по–іншому. Тут
Боже слово звучало українською, і я в
принципі під час богослужіння вивчав
її. А привела мене до храму моя бабуся
(Царство їй небесне!) по маминій лінії.
Тож своїм духовним зростанням я завдячую саме їй.
Маючи 11– 12 років, хлопчик став
паламарем і прислужував у храмі, де
вперше почув Боже слово, аж поки не
вступив до Волинської духовної семінарії (нині це Волинська православна
богословська академія).
— Хоч шлях міг бути зовсім інший,
— каже отець Артем. — Навчаючись у
школі, я займався пожежно–прикладним спортом. Маючи успіхи, планував
навіть стати «еменесником», а у ви-

пускному класі помінялись наміри —
пішов у семінаристи. У цьому виборі
мене підтримав настоятель Юріївської
церкви отець Миколай Цап (нині —
канцлер Волинської єпархії ПЦУ). Він
— мій духівник.
Батько, який по–іншому уявляв
майбутнє свого сина, на перших порах
боляче зреагував на його рішення. Та
згодом, за словами отця Артема, він
прийняв цей крок.
«СВОЮ МАЙБУТНЮ ДРУЖИНУ
ПОБАЧИВ УПЕРШЕ
У СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СОБОРІ»

Часто семінаристи знаходять свою
половинку у своєму ж виші — серед дівчат, які здобувають освіту на регентському відділенні. У Кованських було не
так. Вони познайомилися ще тоді, як
Артем навчався в семінарії, а його майбутня дружина — в 11–му класі Луцької
загальноосвітньої школи №11. Бабуся
й мама дівчини відвідували Свято–Троїцький собор і її сюди привели.
— Історія нашого знайомства цікава, — пригадує мій співрозмовник.
– Оскільки я навчався в семінарії при
соборі, то бував у цьому храмі на богослужіннях. І серед парафіян бачив
Катерину, звернув на неї увагу. Але ж,
вважав, якось негоже підійти і познайомитися. Виручив випадок. Якось зустрів
її біля храму в товаристві дівчини на ім’я
Ірина, яка навчалася на регентському
відділенні. Привітався з нею. А вже вона
представила мені цю незнайомку, яка
була, як виявилося, її подругою. Так сталося, що ми тоді швидко розбіглися —
кожен у своїх справах. Все ж наші шля-

хи ще раз перетнулися. Прямую я після
вечірньої служби на зупинку транспорту
біля ЦУМу і бачу на переході Катерину,
яка чекає на світлофорі зеленого вогника. Захотілося заговорити до неї, тож
сказав перше, що на думку спало: «Не
личить дівчині йти додому самій» (то був
грудень — темніло швидко). А дівчина
не розгубилася і парирувала: «То проведи..».
Артем жив на проспекті Соборності, Катерина — на вулиці Конякіна.
З того вечора і став звичним для них
цей маршрут: перш він проводжав її, а
вже потім ішов додому.

це така любов!
« О,У нас
були не лише вечірні
прогулянки-проводжання
— ми ще й годинами по
телефону розмовляли.

»

— О, це була така любов! – матушка вертається спогадом до 2002 року,
коли вони почали зустрічатися. — У нас
були не лише вечірні прогулянки–проводжання, ми ще й годинами по телефону розмовляли.
Про що говорили? З приводу цього
отець Артем каже:
— Про все. Ми пізнавали одне одного, вивчали погляди, уподобання,
смаки. Оскільки, я думаю, Катя була
закохана, як і я, то для нас найважливішим було лише б почути голос. Це
могла бути мова про якісь дрібниці —
головне спілкуватися…
«ОТЕЦЬ МИКОЛАЙ ПОВІНЧАВ
НАС У ЮРІЇВСЬКІЙ ЦЕРКВІ, ДЕ Я
ПІДЛІТКОМ БУВ ПАЛАМАРЕМ»

Їхні зустрічі, проводжання і нічні телефонні розмови тривали більше року.
А в лютому 2004–го вони вирішили по-

вінчатися. Хоч питання про одруження
обговорювалося значно раніше, церковний шлюб, як пригадують, взяли
якось спонтанно. І пов’язано це з тим,
що мати нареченого й сестра жили в
Італії, тож треба було вибрати для такої
події час, коли найближчі люди будуть
у Луцьку.
— І вийшло так, що вінчалися ми в
лютому — в п’ятницю перед Великим
постом, коли ще можна було брати
церковний шлюб, – розповідає отець
Артем. — Місцем цього таїнства стала
Юріївська церква. І то не випадково — я
захотів так, бо ж у цьому храмі формувався мій духовний світ. Отець Миколай, який і привів мене на священницький шлях, благословив наш шлюб. Хор
зібрався святковий, як почули, що я
вінчаюся.
Молодята вважали, що цінніше
взяти шлюб перед Богом. А, дотримуючись державних законів, уже згодом
зареєструвати його. Прийшли до Луцького рацсу 16 квітня, і їх без будь–якої
помпезності розписали. Присутні були
лише дружка і сват, тобто свідки. До
речі, коли молоді вінчалися перед самим постом, то, як зараз пригадують,
родичі перешіптувалися: чи, бува, не
чекають вони дитину, що так поспішають? Тим часом їхня донечка народилася аж через три роки після одруження.
Назвали її Іванкою. Ім’я для дівчинки
обговорили ще тоді, коли зустрічалися,
тож не довелося вибирати. А як через
дев’ять літ після неї Бог дав і синочка,
то все вирішилося завдяки Герою Небесної сотні Устиму Голоднюку, котрий
загинув у лютому 2014–го. Ще тоді подружжя знало, що хлопчика свого назвуть на його честь.
«ПЕРША МОЯ ПАРАФІЯ — У СЕЛІ
ДУХЧЕ РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ,
ТУТ Я СЛУЖИВ 6 ЛІТ»

Через пів року після весілля, 23

А

Цього року Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання
«Мати-героїня» 678 українським
жінкам. Його удостоїлися матері, які вихо-

В Україні із 7,6 мільйона дітей
близько 3 мільйонів проживають у неповних сім'ях, переважно з мамою та бабусею. Це

вали до восьмирічного віку п’ятьох і більше
дітей. Серед нагороджених — 108 волинянок.
Це найбільший показник з-поміж усіх областей. А найменше серед відзначених — луганчанок (лише дві).

й наслідки війни, і трудової міграції.
Але, звичайно, і того, що багато
жінок свідомо обирають собі статус матері-одиначки і народжують
дитину.

жовтня, Артем Кованський був рукопокладений на диякона, а в січні 2005–го,
на третій день Різдва, — на священника. Навесні, перед Вербною неділею,
його призначили на парафію.
— Це було Духче Рожищенського
району, — розповідає отець Артем, — і
служив я там 6 літ. Храм тут був новозбудований, і люди хотіли, щоб він належав Київському патріархату, тож владика Михаїл і призначив мене. Але якийсь
час за нього йшла суперечка: оскільки в
селі є і церква Московського патріархату, то частина вірян теж претендувала
на цю новобудову. Тож спочатку я проводив богослужіння на вулиці. Непросто
було. І, чесно кажучи, якби не підтримка матушки, не знаю, як би справлявся
з переживаннями. Це ж людей усіх не
знаєш, а ти молодий священник (21рік!).
А ще ж конфліктна ситуація між конфесіями. І коли звертаєшся до парафіян і
бачиш серед них обличчя коханої дружини, то на душі легше стає.
Отець Артем добирався на парафію
рейсовим автобусом. А це значило, що
треба було раненько вставати, щоб о
6–й годині виїхати з Луцька. І матушка
з ним. Коли взимку через замети транспорт не йшов до Духча, то, доїхавши
до сусіднього села, далі пішки по снігах
крокували. Це вже як дружина чекала
народження доньки, то мусила відмовитися від таких мандрівок, бо важко їх
переносила. А як народилася Іванка й
трошки підросла — знову щоразу була
у церкві. В отця Артема милий спогад
з тих літ:
— Якось під час служби донька побачила мене і вигукнула: «О, Тьомка!»
(так мене рідні — мама, сестра — називають). Парафіяни гарно це сприйняли, посміялися…
Нині отець Артем служить у соборі Холмської Богоматері міста Луцька.
Коли цей храм заснувався, то настоятель Михайло Онищук покликав його
сюди. І це пов’язано з тим, що він сам
пече просфорки. Спочатку це було сумісництво — служив і в Духчі, й тут. А з
2011 року вже офіційно тільки в цьому
соборі. Матушка Катерина, яка приходить сюди на службу з донькою й сином, як і колись на першій парафії, підтримує його вже своєю присутністю.
… Ми говорили з подружжям про
те, якою є (має бути) родина священника, котра на виду у людей.
— Вважаю, що сім’я — це перший
його храм. Бо якщо ти у родині, в малому, не можеш дати лад, то як тоді до парафіян будеш звертатися і навчати любові й добру, повазі й благочестивості?
Священство приписують до професії.
Я ж вважаю, що священник — це практикуючий християнин, який по максимуму виконує Боже слово і тим самим
показує взірець: ти сам ідеш шляхом
Господа і хочеш привести до нього
ще когось, тож інакше бути не може.
Якщо ти служиш у храмі, то церковних
правил треба дотримуватися і вдома.
І якби не матушка Катерина, яка зрозуміє, допоможе, підкаже, підтримає, то
мені було б дуже важко. В тому і смисл
сім’ї, що вона є опорою. n

«Той, хто тобі дійсно
потрібний, не повинен відповідати твоїм вимогам.
Він з’явиться і зруйнує все,
і буде самим собою – таким, яким є. I ти будеш
любити його таким».
Німецький письменник
Еріх Марія РЕМАРК.

Марсель Сердан і Едіт Піаф: їхній роман тривав лише один рік.

«Чоловіку потрібно знайти
заміну не після, а до...»
У знаменитої французької співачки Едіт Піаф було безліч романів,
які вона заводила і розривала, не замислюючись і без жалю
Марина ЛУГОВА

к тільки вона починала відчувати, що почуття остигають,
зразу ж кидала чоловіка і вирушала на пошуки нових пригод.
«Жінка, яка дозволяє, щоб її покинули, — дурепа. Мужиків хоч греблю
гати. Тільки потрібно знайти заміну
не після, а до…», — казала співачка.
А ще вона зізнавалася: «Я знаю, що
не свята: мені не вистачить і десяти
пальців, щоб перелічити моїх коханців. Дуже легко кинути в мене камінь.
Але я весь час шукала того, на кого
могла б спертися, кому могла б довіритися до кінця. Я шукала і не знаходила. Може, в цьому була моя доля.
Якщо я переходила з рук у руки, то
не тому, що була повією, а тому, що
шукала таку любов, яка перевернула
б усе моє життя».
Луї Дюппон — перший чоловік
юної Едіт Піаф. У 16 років в одному
з барів Едіт познайомилася з 17-річним кур’єром Луї Дюппоном, у цивільному шлюбі з яким Піаф народила дочку Марсель. Ці стосунки для
майбутньої зірки виявилися досить
важкими — чоловік вимагав, щоб
вона відмовилася від роботи в сумнівних закладах. Однак Едіт, не підкорившись, забрала доньку і пішла
від нього. Але незабаром Луї викрав
дитину в надії на те, що непокірна
дружина повернеться до нього. Проте цього не сталося. Більше того,
2–річна донька несподівано захворіла на менінгіт. Підсумок був трагічним
— дівчинка померла. Більше співачка
материнства не пізнала.
Наступним коханим Піаф був
сутенер Альбер. Він спробував зробити з неї повію, а коли не вийшло
— пристосував дівчину для іншого
заняття: вона відстежувала для нього в розважальних закладах багато
одягнених жінок, яких Альбер пізніше
зачаровував і оббирав до нитки. Коли
Піаф, отямившись, вирішила покінчити з цими стосунками, він спробував її застрелити — вона дивом залишилася живою.
У 20 років вуличну співачку запримітив Луї Лепле, власник нічного
клубу «Жернис», і запросив до себе
на прослуховування. Він був першим
добрим генієм майбутньої зірки, що
навчив її працювати з акомпаніатором, зі смаком одягатися, правильно
вести себе на сцені, стежити за мімікою і жестикуляцією. Саме цей чоловік придумав їй сценічне ім’я — Піаф,
що в перекладі означало «горобчик».
Цю зустріч жінка до кінця життя вважала доленосною, тому так важко
перенесла вбивство Лепле.
Знайомство з поетом Рэймоном

Я

Ассо також було для «горобчика» доленосним, він поступово і не поспішаючи створив із талановитої, але при
цьому дуже вульгарної і неохайної
дівиці зірку. Він був першим чоловіком, якому вона підкорилася беззаперечно. Однак пройде не так багато
часу і ці стосунки почнуть втомлювати
Едіт, оскільки бути керованою — не
в її характері. «Не можна віддавати
себе у владу чоловіка або кого б то
не було». Проживши з ним три роки,
вона пішла від нього заради іншого
— співака Поля Мерисса. А потім у її
житті з’явився молодий шансоньє Ів
Монтан. І не те щоб вона в нього закохалася — просто співачка, яка вже
відбулася, несподівано вирішила
«взяти в ньому участь». Піаф не раз
допомагала талановитим чоловікам
підніматися кар’єрними сходами.
Одного разу, гастролюючи Америкою, зірка познайомилася з відомим
французьким боксером Марселем

легко кинути в мене
« Дуже
камінь. Але я весь час шукала
того, на кого могла б спертися,
кому могла б довіритися
до кінця. Я шукала і не
знаходила.

»

Серданом. Саме він став головним
чоловіком у житті крихітки Піаф. Проте було одне «але», що затьмарювало
їхнє щастя, — Сердан був одружений і
мав трьох дітей. Він до кінця своїх днів
розривався між сім’єю і коханою жінкою. За першим її покликом він мчав
до свого «горобчика» на край землі.
Такий порив якось трагічно обірвав
його життя. Їхній роман тривав лише
рік: розпочавшись в 1948 році, закінчився 28 жовтня 1949–го.
Після цього співачка впала в глибоку депресію, від якої рятувалася
морфієм і алкоголем. Вона часто лягала в лікарню, щоб підтримати своє
зранене і понівечене тіло. Саме там
і зустріла свою пізню любов — Тео
Сарапо. Високий привабливий юнак,
який був на 20 років молодший від
Піаф, приніс їй у палату ляльку. Після
тижня відвідувань її в лікарні він зробив 47-річній співачці пропозицію. Пізніше Піаф скаже: «По–справжньому
я любила тільки Марселя Сердана. І
все своє життя чекала тільки Тео Сарапо. Незадовго до смерті Піаф був
поставлений онкологічний діагноз.
Їхній шлюб тривав лічені місяці. Незабаром Піаф померла, залишивши
Тео борги у сім мільйонів франків.
Таким був підсумок цієї сумної історії кохання n
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Вітаємо!
Учора 25-й день народження відзначив
настоятель Свято-Троїцького храму Православної церкви України села Лобачівка Горохівського району
Сергій ПЕТРОЩУК.
Всечесний отче, дякуємо за зерна любові, милосердя, віру, надію, які засіваєте у наші
серця. Зичимо міцного здоров’я, радості і миру, твердості у
вірі, щедрого Божого благословення та опіки Божої Матері
на многії літа.
Великий дар Господь вам дав
І добрим пастирем поставив між людьми.
Дав владу, щоб гріхи прощати,
Нас всіх вчинити Божими дітьми.
Із ваших уст Він нас навчає віри,
Божої правди, правого буття,
У тяжкий час боронить від зневіри,
Проводить всіх до вічного життя.
Здоров’я вам, радості, до ста років у
церкві нашій служити.
З вдячністю
парафіяни Свято-Троїцького
храму ПЦУ
с. Лобачівка Горохівського району.

ПРОДАМ
добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:

l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l каченята (башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка, черівеллі, пекінка);

l гусенята (легарт та велика сіра);
l індичата (бройлерні БІГ6).

ТАКОЖ РЕАЛІЗУЄМО ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН
та птиці готові корми (комбікорми), концентрати (старт, гроуер, фініш),
премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи для обігріву,
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.
Тел.: 066 4087776, 067 3629532 (Людмила),
050 6431766, 067 3326250 (Микола),
067 3324664, 050 1984541 (Оксана), 0676348334, 050 4887771 (Віта).

ТзОВ «ФІРМА ЗАХІД АГРОЦЕНТР»
пропонує мінеральні добрива:
- нітроамофоску,
- селітру,
- карбамід.

Оптом та вроздріб.
Тел.: 050 4384323 (оптом),
050 4003525 (вроздріб).
Адреса: м. Луцьк, вул. Єршова, 3.

КРОСВОРД «БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!»
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 4. Реформатор античної медицини. 7. Послаблення захворювання. 9. Лікувальні
промені.10. Бронхіальна … 11. Послаблення тонусу
та еластичності тканин і органів. 12. Еластична пов’язка.14. Тимчасове припинення дихання. 15. Медичний
працівник із вищою освітою.17. Підвищений артеріальний тиск — гіпер… . 19. Запалення серцевого м’яза (міокарда).
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Засоби для лікування. 2. Хворобливі відчуття, тупий біль. 3. «Подруга» бинта. 5.
Понижений артеріальний тиск. 6. Галузь медицини,
наука про дитячі хвороби. 8. Медичний працівник без
спеціальної освіти. 9. Лікарня при військовій частині. 13. Вітамінний препарат для дітей. 16. Однорічна
трав’яниста рослина, яка лікує кашель та болі в шлунку. 18. Запалення вуха.
Склала Світлана ЗОЗУЛЯ,
м. Луцьк.

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
27 червня об 11.30
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ, ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ
АДЕНОМИ ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ, ЖОВЧНОМУ,
СЕЧОВОМУ МІХУРАХ, ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ, ХРЕБТА,
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК,
ШУМ У ГОЛОВІ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ, ЗАЇКАННЯ,
ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ, ЕПІЛЕПСІЮ.

Harvardmedical.com.ua
Лише з гарантією і без рецидивів
Луцьк, готель «Профспілковий»,
просп. Відродження, 24, конференц-зал

Вартість і запис за тел. 063–643–30–94
27 червня об 11.30.
Самолікування шкодить вашому здоров’ю
Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 ОТ від 26.03.2015 р.

www.volyn.com.ua

Відокремлений структурний підрозділ
«Волинський фаховий коледж
Національного університету харчових
технологій» оголошує набір на 2020–2021
навчальний рік на денну форму навчання:
за освітньо–професійним ступенем
«Фаховий молодший бакалавр»
на базі 9 і 11 класів зі спеціальностей:
Харчові технології;
Готельно–ресторанна справа;
Туризм;
Інженерія програмного забезпечення;
Комп’ютерна інженерія;
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Фінанси, банківська справа та страхування;
Облік і оподаткування;
Маркетинг.
За освітньо–кваліфікаційним рівнем
«Кваліфікований робітник» на базі
11 класів:
Агент з організації туризму; адміністратор;
Касир (в банку);
Пекар; кондитер;
Кухар;
Офіціант; бармен;
 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
На базі 9 класів :
Слюсар–електрик з ремонту електроустаткування;
Офіціант; бармен;
Кухар;
Кравець; вишивальник;
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
Електромеханік з ремонту і обслуговування лічильно–обчислювальних машин.
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:
за освітньо–професійним ступенем фахового молодшого бакалавра: на основі 9 кл. —
30 червня –13 липня, на базі 11 кл. — з 1 серпня;
за ОКР кваліфікованого робітника —
15 червня — 15 серпня.
Наша адреса:
м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6,
тел.(0332)72-61-63,72-12-17,
0968477624; 0958595290.

ФГ «Корсойл-Агро»
(с. Шепель)

20, 27 червня

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ
оператора сушильних
установок (оператор
КЗС), фінансового
директора, агронома,
тракториста-машиніста
с/г виробництва, водіїв
МАЗ, бухгалтера.
Тел. 0967780334.

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях
м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Заробітна плата – від 20 000 грн+премії.
Безкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.

P

P
P
P
Зустрічає наш координатор.

Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для
відкриття візи, надалі бажаючі можуть подава-

тися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

СПОРТ

www.volyn.com.ua
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n Перша ліга

Відступися, уханська заразо, —
треба грати «Волині» футбол!
Фото fcvolyn.net.

Минуло «лишень» сім
місяців і один день:
лучани відновлюють
гонитву за путівкою в
УПЛ — починають з вояжу
до Одеси

до речі, і вигода від карантину:
курортне місто в березні і курортне місто в червні — це (як
кажуть у тому курортному місті) дві великі різниці. Звісно,
це жарт — клятий коронавірус
нікуди не зник, а карантинні
обмеження ніхто не відміняв…

УСІ МАТЧІ (ЗА ОНОВЛЕНИМ КАЛЕНДАРЕМ ЗМАГАНЬ),
ЯКІ ЛИШИЛОСЯ ЗІГРАТИ «ВОЛИНІ»:
20 тур: « Чорноморець» — «Волинь», 24 червня;
21 тур: «Волинь» — «Оболонь–Бровар», 29 червня;
22 тур: «Кремінь» — «Волинь», 4 липня;
23 тур: «Волинь» — «Інгулець», 11 липня;
24 тур: «Балкани» — «Волинь», 15 липня;
25 тур: «Волинь» — «Металіст 1925», 19 липня;
26 тур: «Агробізнес» — «Волинь», 24 липня;
27 тур: «Волинь» — «Металург», 29 липня;
28 тур: «Черкащина» — «Волинь», 3 серпня;
29 тур: «Волинь» — «Гірник–Спорт», 7 серпня;
30 тур: «Минай» — «Волинь», 11 серпня.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

листопада 2019 року
луцька «Волинь» зіграла на домашньому
«Авангарді» внічию 1:1 з «Миколаєвом» і пішла на зимову
перерву. Змагання для підопічних Андрія Тлумака мали відновитися 22 березня — виїзним
матчем із «Чорноморцем».
Але ж Ухань–коронавірус–
пандемія–карантин… Хай там
як, але поєдинки у вищому
дивізіоні українського футболу — УПЛ — відновилися ще
30 травня. А ось доля завершення першостей у Першій та
Другій лігах продовжувала перебувати в підвішеному стані.
Та нарешті це сталося!
Футбольні функціонери таки
спромоглися хоч якось порозумітися й ухвалити рішення. Виконавчий комітет
Української асоціації футболу
затвердив дострокове завершення чемпіонату серед
команд Другої ліги та поновлення турніру в Першій.
Це означає, що «Волині» та
її суперникам ще треба буде

нас жодним чином не стосуватиметься, бо ж таки хочемо бачити наступного сезону
«Волинь» в УПЛ!
Уже 24 червня лучани нарешті зіграють в Одесі той
матч із «Чорноморцем»? який
вдома здолали – 3:2. Ось вам,

23

Найкращий бомбардир лучан Денис Кожанов вдома забив
«Чорноморцю». А як буде в Одесі?

Прем’єр–ліги потрапляють три кращі команди
« ДоПершої
ліги, тож поки лучани — на прохідному
місці.
»
відіграти 11 турів. За їхніми
підсумками визначатимуться й володарі трьох путівок
в УПЛ, і кандидати на пониження у класі (15–та і 16–та
команди гратимуть матчі
плей–оф із суперниками, що
зайняли треті місця в групах
«А» та «Б» Другої ліги — це,
до речі, рівненський «Верес» і
«Альянс» із смт Липова Доли-

на, що на Сумщині). А ось тернопільську «Ниву», житомирське «Полісся», «ВПК–Агро»
(село Шевченківка на Дніпропетровщині) та херсонський
«Кристал» можна вітати — за
умови наявності відповідного
атестата путівки у розширену
з наступного сезону Першу
лігу їм можуть вручити вже.
Проте ми віримо, що це

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 відділенняхПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається квартира в Луцьку. Тел.
098 66 06 303.
l Продається велика квартира в Луцьку.
Тел. 097 10 20 995.
l У м. Новограді–Волинському Житомирської області продається на 3–му
поверсі 5–поверхового будинку 3–кімнатна вмебльована, з кондиціонером
квартира (58,5 кв. м, кімнати роздільні,
великі балкон, лоджія, усі зручності).
Є упорядкований підвал. Центр міста,
поряд — парк, школа, дитячий садок,
магазини, лікарня, автостанція. Тел.
050 46 30 374.
l Продається будинок (84 кв. м) у с. Любохини Старовижівського району. Є земельна ділянка (0.5 га), літня кухня, садок,
криниця, поряд — озеро. Можна під дачу.
Тел. 067 59 67 957.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода, 0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна (с. Полонка
Луцького району). Тел. 066 99 39 549.

АВТОРИНОК
l Продається комплект запчастин до
автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22 020.
l Продається двигун від автомобіля
«Мерседес-123», потужність 2,4. Ціна договірна. Тел. 067 68 42 236.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається редуктор з двигуном до
гноєтранспортера ТСН-160. Тел. 096 24
22 020.
l Продається комплект запчастин від

двигуна до трактора МТЗ. Тел. 096 24 22
020.
l Продається комплект запчастин від
двигуна до СМД. Тел. 096 24 22 020.
l Продається комплект запчастин до
комбайна СК-5 «Нива». Тел. 096 24 22 020.
l Продам грабарку тракторну (4 м, навісна, гідропривід), комбайн «Нива» (на
запчастини), навісну зварку «САК», а також висівні трав’яні ящики від сівалки
СЗУ-3.6, туковисівні ящики для культиваторів міжрядного обробітку картоплі та
буряка. Тел.: 099 75 41 711, 067 33 21 260.
l Куплю двигун–барабан. Тел.: 068 56 40
474, 050 61 07 082.
l Терміново продається трактор Т-40,
нова гума, у доброму робочому стані. Тел.
096 80 48 733.
l Недорого продається трактор
ЮМЗ-6 АКЛ, 1992 р. в., неперефарбований, у дуже доброму стані, є документи.
Можлива доставка. Тел. 096 72 22 134.
l Продається причіп 2ПТС-4 після капремонту (нові проводка, борти), у дуже
доброму стані. Можлива доставка. Тел.
066 38 05 882.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, зерношнеки, млини, а також
запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47
87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912, 096
34 46 777.
l Продам фронтальні навантажувачі на
китайські та вітчизняні трактори (МТЗ,

М
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ НА 18 ЧЕРВНЯ
НЯ
Команда
І В Н П М
«Рух» (Львів)
19 12 3 4 30-13
«Волинь» (Луцьк)
19 11 5 3 37-24
«Минай» (Минай, Закарпаття)
19 11 4 4 33-21
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
19 11 4 4 31-14
«Оболонь–Бровар» (Київ)
19 11 4 4 28-21
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
19 12 1 6 33-19
«Металіст 1925» (Харків)
19 10 5 4 27-19
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
19 10 3 6 25-20
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 19 8 3 8 24-28
«Чорноморець» (Одеса)
19 6 4 9 21-28
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
19 6 2 11 28-30
«Миколаїв» (Миколаїв)
19 4 6 9 24-31
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
19 4 4 11 27-39
«Балкани» (Зоря, Одещина)
19 3 5 11 14-30
«Металург» (Запоріжжя)
19 3 2 14 16-34
«Черкащина» (Черкаси)
19 1 3 15 16-43

О
39
38
37
37
37
37
35
33
27
22
20
18
16
14
11
6

У списку бомбардирів лідирують Ніка Січінава
(«Інгулець») — 13 голів (2 — з пенальті), Денис Кожанов
(«Волинь») — 12 (4) та Анатолій Нурієв («Минай») — 12 (7). n

ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49 57 299, 098
81 00 913.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові
борони, роторні косарки, обприскувачі
(навісні та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі,
розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–
підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку.
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продаються бджоли. Тел. 096 27 71 099.
l Продам цеглу білу та червону (нову та
б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги
мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам соснові дошки різних розмірів, балки, крокви. Можлива доставка.
Тел.: 099 02 86 022, 096 38 00 894.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки, крокви, рейки
монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продам жом, торфобрикет, щебінь
різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в
мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам оцинкований металопрофіль (93 грн/ кв. м), некондиція (ціна від
60 грн/кв. м), кольоровий (97 грн/ кв. м),
металочерепицю (123 грн/ кв. м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2, ціна
52 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 32 грн/ п. м), арматуру
(діам. 10, ціна 10,50 грн/п. м), цемент
(85 грн/25 кг). Тел. 050 90 10 508.

l Продам щебінь різних фракцій, відсів,
пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, цемент. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: 050 52 99 520,
068 72 12 229.
l Продається телиця (12 міс.) у с. Новокотів Луцького району. Тел. 098 38 18 977.
l Продається добра корова (с. Несвіч
Луцького району). Тел.: 068 66 86 498. 095
12 05 780.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней, лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32 639, 098
58 76 653, 093 44 66 539.
l Продається дуже молочна (3л на день)
півторарічна коза. Ціна за домовленістю.
Тел.: 095 80 82 053, 098 38 88 836.
l Продам козу, козенят, козла, коня.
Тел.: 050 58 02 486, 050 76 51 300.
l Продається кобила (3 роки, торійська
порода). Тел. 098 10 15 213.
l У Ківерцівському районі продається
молода спокійна робоча кобила (4 роки).
Тел.: 096 43 02 626, 073 42 45 849.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098 28
15 167.
l Куплю телят, корів, биків, коней. Тел.
068 91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.

ПОСЛУГИ
l Пробурюю свердловини. Виготовляю,
встановлюю, ремонтую глибинні насоси,
мінібашти. А також продам бочки пластмасові на 120 — 200 — 1 000 л («куби»).
м. Луцьк. Тел.: 050 67 09 075.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній дуб),
а також штахети жалюзного типу (горизонтальні), металеві кольорові водостічні
системи (труби, ринви, коліна). Тел.: 099
64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублену залікову книжку, видану деканатом економічного факультету Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на ім’я Перхалюк Аліна,
вважати недійсною.
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«Можу похвалитися: з онучкою Поліною у нас чудове взаєморозуміння».

Фото з архіву Людмили ПРИХОДЬКО.

Фото Володимира СТЕЛЬМАХА.

волинської
сцени

У бібліотеці артистки є книга з підписом: «Народній
і всенародній, яка зберегла чар, розум і гумор, – Драч».

Людмила ПРИХОДЬКО:
«Я — гайдамачка по природі. Кажу, що думаю,
і це не всім подобається»

»

Закінчення. Початок на с. 1

Оксана КОВАЛЕНКО

М

ама моя хотіла, щоб
я на журналістку
вчилася, але тато
був проти… Уже з роками я остаточно зрозуміла, що моє покликання і призначення — стати
актрисою. Дуже люблю свою
професію і ніколи не пошкодувала, що обрала театр. Відчуваю, що це моє».
Ми спілкуємося напередодні
її дня народження, і Людмила
Приходько іронізує, що останній
веселий ювілей позаду, а я мимохіть милуюся нею: бездоганна осанка, прямий погляд, голос
глибокий і чистий. Розповідь,
присмачена гумором і довжелезними цитатами, підохочує
лиш слухати-чудуватися-слухати…
— Як воно — почуватися
аж народною артисткою України?
— Оце звання «улюблена актриса» — найвище і справжнє.
Головне — і цього я бажаю молодим акторам — стати у людей
улюбленими. Звання дає народ.
А досягти цього важко. У мене
були хороші педагоги, і я багато
вчилася.
Не можна, передаючи емоції на сцені, користуватися однією фарбою:
це ж не паркан! Треба знати
нюанси, напівтони, напівсвітло. Треба мати велику школу,
щоб цей відбір у собі зробити.
Це велика майстерність. Багато що прийшло з роками: я можу
публіку тримати, скільки хочу,
відпрацьовувала свою методику. Іноді й відомим людям проводжу такі заняття. …Якось мені
незнайомці на зупинці дякували
за роль Валі в «Іркутській історії»,
а я 45 років тому її грала, уявляєте?! А замолоду мої шанувальники чекали з чорного ходу, щоб
глянути, чи я така гарна в житті,
як на сцені. Переказували: «Хто
вас бачив — це враження на все
життя».

«ВОЛЕЮ, ЗА ЯКУ БОРОЛИСЯ
ВСІ УКРАЇНЦІ, ТРЕБА
ВМІТИ РОЗПОРЯДИТИСЯ.
ЦЕ НЕ «УСЕ МОЖНА»!»
«Стільки людей пересипалося, — Людмила Приходько
перегортає записник квіткових спогадів, як сцена зріднювала її з малознайомими
й зміцнювала стосунки з давніми друзями. — Це ж повезло
мені, що зустрілися такі люди!
Ольга Косенко — землячка, подруга, перша дружина Тарапуньки (Юрія Тимошенка). А Іван
Миколайчук, геніальний артист,
мій кум… Він мені зробив ванну
з шампанського, як я від’їздила після університету в Полтаву
працювати. Ванну! Це правда!
За премію купив 2 ящики шампанського. У мене вже народився
тоді Славік, то підписав на дорогу
фото: «Моїм кумам, моєму хрещенику на добре перед снігом». Пересипалося людей. От треба було
з Іваном Драчем перетнутися
(ми поставили за його неймовірною п’єсою виставу «Соловейко
Сольвейг», і я йому про це написала — він приїздив). Це переросло
в багаторічну дружбу.
…Я працювала з відомими
режисерами, народними артистами України, зокрема з Анатолієм Горчинським (той, хто виконував «Цвіте черешня в мами
на городі»), Ярославом Гелясом,
Борисом Прокоповичем, Павлом
Загребельним, Віталієм Смоляком. Тут, у Луцьку, дружила з Григорієм Канішевським, першим народним артистом на Волині (був
партнером у виставі «Соловейко
Сольвейг»), з режисером Лесем
Танюком (успішно головував
у Національній спілці театральних
діячів України, а я й по сьогодні
очолюю первинну її організацію),
з головним редактором «Волині»
Полікарпом Шафетою, який відвідував усі мої вистави… Знаменитіших уже нема!». Її голос злегка
тремтить, а паузи робляться довшими.
Ще один дорогий спогад —
зустріч із Левком Лук’яненком.
Цей чоловік, який відсидів за любов до України 25 літ, колись вра-

зив її фразою: «Я хочу поцілувати
вам руку і сказати, що у нас нема
ніяких розходжень». Людмила
Іванівна гамує тремтіння і говорить про те, що їй пече: «Волею,
за яку боролися всі українці, треба
вміти розпорядитися. Це не «усе
можна»! То неправда. Може, саме
у тих обмеженнях люди народжуються і перетворюються!».
Скільки разів із різних сцен
промовляла до нас народна артистка словами Лесі Українки,
Ліни Костенко та навіть аристофанівської Лісістрати з древньої
Греції? «Та не сваріться за якісь
там пагорби. Слід би нам із державного міста повитрушувать не-

роботу. Не брали її на гастролі
упродовж трьох довгих літ! Дарма, що театр був «завішаний
її фото» і що її любила публіка.
«Я — гайдамачка по природі. Зі своїми думками не ховаюся — кажу, що думаю,
і це не всім, як правило, подобається. Говорили мені: «Шукайте собі інший театр, бо виставимо
на конкурс як профнепридатну».
А я питаю: «Оце в мене однієї червоний диплом в театрі і ви з мене
почнете конкурс профнепридатних?». Почути «Ти не потрібна» —
знущання над гідністю людини...
Мала 31 рік і сина на руках.
При тому, що пережила, можна

страх — щоб мені у цій виставі
« Головний
не розчарувать глядачів. Я збалувана увагою
і любов’ю.
чисть брудну, реп’яхи всі до одного повиривати. Гнид під ніготь
узяти! — Людмила Іванівна легко
перекидає місток у сучасне. —
Це ж можна з цим до наших депутатів звертатися».
«ЯК ДОБРЕ ПРОДУМАТИ
ВИСТАВУ, ТО ВОНА СХОЖА
НА ВИШИВКУ»
У її пам’яті вражаюче багато цитат, прозових і поетичних
уривків. Зіграла ж бо близько
170 ролей і каже, що завше представляла глядачам Любов. Навіть
своє кохання ділила зі Сценою:
«Мій чоловік Микола Стефурак
був дуже талановитим: поставлені ним у Тернополі вистави
пережили його на 12 років!».
Людмила Приходько згадує себе
Варкою у «Безталанній», Харитиною у «Наймичці» й уникає
спогадів про себе — вдову
у 30 з лишком років… Додає
тільки, що розпорядилася
написати на пам’ятнику чоловіка те, що відчувала: «Він
жив і творив в ім’я України»…
… На жаль, випало їй зіграти і роль «вигнанки» — у своєму
житті. Було таке, що керівництво
волинського театру домагалося,
аби «незручна й гостра на слово»
Приходько знайшла собі іншу

»

було спитися. Мусила заробляти,
то пішла просити роботу у тодішній відділ агітації й пропаганди
й узялася за лекції: дві безплатні,
а третя — 5 карбованців. Приїду
в село й чую, як люди з ферми кажуть: «Кому та лекція потрібна».
Починала з анекдота, а далі —
вірші про кохання. І бачу — ніхто
вже не спішить, вже розв’язали
хустки.
…Це ж подвиг — 45 років
на одному місці працювати і різне витримати», —
підсумовує
і знову «вми-

кає світло»: з гарною усмішкою
розповідає про надзвичайно талановитого Михайла Ілляшенка,
головного режисера Волинського
облмуздрамтеатру. Які люди! Щоб
описати навіть найголовніше,
— без книги не обійтися, і вона
буде, ділиться Людмила Приходько: «Видання називатиметься
«Примадонна: таїна любові».
Підібрати назву й підготувати
його до друку допомогла подруга
й журналістка Тамара Гримарович, яка має акторський досвід.
Бо ж дійсно я грала в основному
одна головні ролі і всі мої героїні
були зіткані з любові! Половина
книги — це мої спогади про видатних друзів, архівні мої статті (зокрема, із журналів «Український
театр», «Радянська жінка»). Друга
частина видання — це думки відомих людей про мою творчість,
починаючи від академіка Миколи
Жулинського, заслужених діячів
мистецтв Михайла Ілляшенка,
Данила Поштарука, заслуженого лікаря України й обранця двох
скликань Верховної Ради Володимира Карпука, науковця й народної депутатки Ірини Констанкевич
і завершуючи народним артистом
України Товієм Рівцем».
— Ви хвилюєтеся сьогодні,
коли виходите на сцену?
— Острах, коли одержуєш
нову роль. Завжди думаю, щоб
ця робота вийшла із ще не баченими гранями. Вивчити
35–45 сторінок елементарно!
Головний страх — щоб мені у цій
виставі не розчарувать глядачів.
Я збалувана увагою і любов’ю.
А як готово — то вже чого бояться? Це вже те велике щастя, про
яке кажуть: «Купається в ролі».
Як добре продумати виставу,
то вона схожа на вишивку. На пенсії я 20 років, але працюю. Поки
ще не виганяли. Виходжу на сцену
і ще навіть на біс. Я знаю, що читати й що казати. От буває, вже
вклонилася, а публіка не відпускає. Знову треба йти — і йти рівненько. …Акторський талант —
це Божий дар, який мусимо віддавати! У театрі ми забуваємо про
все, що поза ним, — нервуємо,
зневірюємося, любимо — спалюємо себе на сцені, щоб світло від
дарованих нам іскор побачили всі!
«Я прожила два життя:
на сцені і громадське», — підсумовує народна артистка України. І за цим мигтять театр, творчі
вечори у Львові, Києві, Каневі, авторство передачі на Волинському
радіо «Театр поетичного слова» —
дороге й вагоме слово до людей,
яке десятиліттями сколихує добрі
порухи душі, і, звісно ж, простягається далеко за рамки найдосконаліше зіграної акторської ролі.

Дозвольте вам
зааплодувати,
Примадонно!
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Фото Сергія НАУМУКА.

Фото з архіву Івана СОКОЛЬСЬКОГО.
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Фото Катерини ЗУБЧУК.

Самець ревно охороняє своє сімейство.

«Ножиці» роблю 90 разів. А ви так зможете?»

В Івана Івановича всі груди
в орденах та медалях.

97-річний фронтовик щодня
дві години робить зарядку
Іван Сокольський не отримав ні подряпини
за п’ять місяців боїв під Сталінградом
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

ьому чоловікові випала нелегка
доля — довелося пройти дорогами
Другої світової війни. Ще юнаком він
потрапив на так званий трудовий фронт.
Хлопець із глухого російського села Павлівка Рязанської (нині Липецької) області вперше побачив потяг тоді, коли молодь відправляли копати протитанкові окопи.
Потому йому запропонували вступити
у винищувальний батальйон: або йдеш «добровільно», або наступного року все одно
призвемо повісткою. Так Іван Сокольський
потрапив на підготовку в Новосибірськ.
— Взимку 1941-го нас повантажили
і відправили на Карельський фронт. У квітні 1942-го офіцерів залишили, а ми пішки
вирушили до місця призначення, де стали
формувати 233-тю стрілецьку дивізію. Жили
в землянках, — згадує Іван Іванович. —
15 вересня нас (а це близько 13 тисяч чоловік) за ніч доправили в Сталінград.
П’ять місяців він пробув на передовій навідником 45-міліметрової гармати. За 100–
120 метрів уже були ворожі позиції.
— Наприкінці стало особливо важко:
ми були в напівоточенні. Але 19 жовтня
1942 року наші вже замкнули кільце. Двічі ми посилали переговірників, і двічі німці
відмовлялися здаватися. Врешті, коли вони
вже все поїли і почали голодувати, то капітулювали. Це була велика перемога, — переконаний фронтовик.
Пізніше його частину перекинули на Центральний фронт під Курськ. Там щодня доводилося копали траншеї в ріст людини.
5 червня 1943 року біля села Прохорівка почалася битва, у якій було задіяно сотні танків
з обох сторін. За день батарея Сокольського
втратила 7 гармат із дев’яти і половину розрахунків…
Потім він воював у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Київській областях.
За форсування Дніпра, яке 233-тя дивізія
здійснила за чотири кілометри від міста
Кременчуга, Івана Сокольського нагородили орденом Слави.
— Коли почалася Корсунь-Шевченківська операція, солдати йшли по коліна в болоті. Звернулися до населення по допомогу,
і всі від малого до великого на плечах переносили снаряди. Цивільним давали тільки
бронебійні, бо осколкові могли розірватися,
якщо впали б, — каже Іван Іванович.
Він і досі дивується, як вдалося вижити.
Розповідає про такий випадок: якось летів
німецький літак і стріляв шрапнеллю. Солдати кинулися хто куди. У невелику траншею
вскочили троє. Осколки накрили всіх. Двох
було вбито, а Сокольський, який лежав посередині, залишився без жодної подряпини.
Наприкінці війни його послали вчитися
на командира танка, випуск кілька разів

Із «гидких каченят»
скоро виростуть
птахи-красені

Ц

Червневої пори під час відрядження в село
Грудки Камінь-Каширського району в мене була,
так би мовити, незапланована зустріч — із сімейством
лебедів, що облюбувало місцеве озеро, яке називають
Лепським, чи просто Грудківським
Катерина ЗУБЧУК

оч і кажуть, що ці птахи
дуже обережні, тож не наближаються до берега,
а здебільшого плавають на середині водойми, роздивляючись
довкруг, грудківське сімейство
лебедів спростовує цей стереотип. Воно, навпаки, «тусується» біля урізу води і навіть ви-

Х

лебідь
« Коли
бачить, що я нахабно
осміліла і пробую
наблизитися,
щоб спіймати
фотокамерою кращий
кадр, то погрозливо
шипить.

»

«Для масажу ніг використовую такий пристрій».

і досі дивується, як вдалося
« Він
вижити.
»

переносили. Врешті командир порадив
Сокольському спочатку отримати звання,
а потім звільнятися. Та він так і залишився
військовим. Служив у різних містах й осів
у Луцьку. Коли в СРСР почали створювати
ракетні війська, Івана Сокольського перевели в ракетники (якось йому довелося перевозити ракети з лісу на станцію Рожище).
А після розформування частини перейшов
на цивільну роботу — 17 років був інженером у сільгосптехніці.
За все життя він лише двічі їздив відпочивати у Крим.
— Мама жила в селі Павлівка. Мала і корову, й овець. Було ще два брати (один жив
у Москві, другий — в тому самому селі), але
мати мене ждала і сіна накосити, і дров наготувати. 26 разів я проводив у селі відпустку, —
пояснює Іван Іванович. — А там не відпочивав.
Тільки приїхав — і одразу то дрова, то трава.
Нині фронтовик має вже 97 років, але
доволі жвавий (принаймні на другий поверх
піднімався бадьоро і як на такий вік, я навіть
зауважив би, швидко). Але все тому, що Іван
Іванович досі робить зарядку. І то яку!
— Мучуся, бо болять суглоби. У госпіталі
сказали, що це вже вікове і не вилікується.
Тільки й рятуюся зарядкою та гімнастикою.
Починаю з масажу голови, потім розтираю
кожен суглоб на руках — на це йде приблизно 20 хвилин. Усього на гімнастику витрачаю
дві години, не менше, — дивує мене співрозмовник. — Зарядку роблю щодня. Ногу
масажую на кільцях, 30 разів витягую ступні.
«Ножиці» виконую 90 разів. А ти скільки? n

ходить на сушу, подружившись
із людьми. Особливо коли бачить, що можна буде поживитися. Місцева жителька Тетяна Тимошик, з якою ми зустрілися біля
озера, аби продемонструвати це,
кидає шматочки хліба — і птахи
вже чалапають по траві в пошуках
на зеленому килимі харчу. Спочатку це була самка із виводком
(«цьогоріч лише четверо малюків,
а торік було восьмеро, хоч вижило тільки шестеро»), але й глава
не забарився. Він, як справжній
охоронець, швиденько наздогнав
їх і пішов попереду. Коли лебідь
бачить, що я нахабно осміліла
і пробую наблизитися, щоб спіймати фотокамерою кращий кадр,
то погрозливо шипить. Кажуть,
може й добряче клюнути чи крилами вдарити, тож обережність

не зайва. Зазвичай, як довелося почути від пані Тетяни, птахів-красенів бачать на водоймі
і в холодну пору, особливо коли
зима така лагідна, як була цьогорічна. Вони ходять у гості до людей — аж на вулиці села, на обійстя добираються і підгодовуються біля свійського птаства.
Отож ми милувалися лебединим сімейством, розмірковували, що за місяць-другий
із кожного маленького лебедяти, котре поки що нагадує гидке каченя (не випадково саме
так його назвав данський казкар Крістіан Андерсен), пара
з виводком, підживившись,
повертається у свою стихію —
на водне плесо — і віддаляється від берега. А ще за якусь
мить ми стаємо свідками того,
яким господарем почувається
на озері лебідь-самець: угледівши неподалік домашнє птаство, він пливе в бік маленьких
каченят. І якби ж то тільки наполохав, відганяючи від свого
потомства, то було б пів біди:
він буквально накидається
на цьогорічний виводок, який
ще, як і лебедята, не оперився,
не набрався сил, і б’є дзьобом,
крилами, стараючись потопити
конкурентів.
Було враження, що білокрилому сильному птахові це і вдалося зробити. Потім, правда,
місцеві діти, які прийшли за своїм табуном і недорахувалися каченяти, знайшли пропажу: воно,
вибравшись із води, сиділо знесилене після нападу у прибережних зарослях. Цього разу обійшлося без жертв…

ДОВІДКА «ВОЛИНІ»:

Незважаючи на граціозність, лебеді вирізняються
великою силою і можуть
бути небезпечними для
людини. Особливо це стосується періоду виховання
потомства. Птахи починають люто захищати своїх
Грудківські лебеді «тусуються»
діток і стають агресивними.
біля урізу води і навіть на берег
Під час нападу вони можуть
виходять, подружившись із людьми.
поламати людині кістки.
Зважаючи на це, краще не підходити до них близько і не лякати.
У лебедів — хороший зір. Вони, пливучи, бачать усе, що відбувається під водою. Завдяки цьому можуть втікати від підводних хижаків. У випадку небезпеки птах різко змахує крилами
і ніби біжить по воді, розвиваючи при цьому велику швидкість.
Вірність, якою прийнято наділяти лебедя, — не вигадка.
Ці птахи створюють міцні союзи, тримаються парами і разом
виховують потомство. Вони добувають їжу для пташенят, подають їм приклад для життя, є хорошими батьками.n
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
4 червня

:)) :)) :))
— Кохана, я кину світ
до твоїх ніг!
— Яшо, не дурій! Постав
глобус на місце!
:)) :)) :))
— Я ось думаю, що б такого мені взяти з собою на море,
щоб коли я вийду на пляж, усі
навколо очманіли?!
— Лижі візьми…
:)) :)) :))
— Абраме, можна я скористаюся твоєю газонокосаркою?
— Будь ласка, Мойшо, але
тільки в межах моєї ділянки…
:)) :)) :))
Треба стати батьком, щоб
зрозуміти: батарейка, що розрядилася, може не тільки засмучувати, а й тішити…

Програма телепередач на 22 — 28 червня
ПОНЕДІЛОК, 22 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15, 01:25, 03:30, 05:20
Новини 09:30 Т/с «Дама під
вуаллю» 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20, 00:30, 01:55
Суспільна студія. Марафон
15:10, 21:30, 23:55, 05:50
UA:Спорт 15:25 Реаліті-шоу
«Грандіозні проєкти: вулиця»
16:30, 20:30, 22:45 Д/ц «Дикі
тварини» 17:30, 18:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 19:20 Д/ц
«Тваринна зброя» 21:40 Святі та
гріщні 00:00, 04:00 Бюджетники
04:25 Енеїда

08:50 «Ультиматум» (16+)
10:30 «Хата на тата» (12+)
12:30, 15:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
14:50 Т/с «Коли ми вдома»
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Зникла
наречена» (16+)

ВІВТОРОК, 23 ЧЕРВНЯ

21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаі»
07:00, 19:15 Т/с «Опер за
викликом-3» (16+)
09:55 «Облом.UA.»
10:15 «Загублений світ»
ICTV
14:25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
05:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
СВІТАНОК» (16+)
05:50 Громадянська оборона
16:20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»
06:40 Факти тижня
(16+)
08:45 Факти. Ранок
20:05 Т/с «Ментівські війни.
09:15, 19:20 Надзвичайні
Київ-2» (16+)
новини
21:50 Т/с «CSI: Місце
09:55, 13:20, 16:20 Т/с «Поганий
злочину-12» (16+)
хороший коп» (16+)
23:30 Х/ф «ХИЖАК» (18+)
1+1
12:45, 15:45 Факти. День
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
17:00 Х/ф «ВОДІЙ ДЛЯ КОПА»
ФУТБОЛ-1
«Сніданок з 1+1»
(16+)
06.00, 09.50, 23.45 Yellow
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
18:45, 21:00 Факти. Вечір
19:30 ТСН: «Телевізійна 20:05, 21:20 Х/ф «ОРЛИНИЙ 06.10 Баварія - Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини 08.00
служба новин»
ЗІР» (16+)
Інтер - Сампдорія. Чемпіонат
09:25, 10:20 «Життя відомих
22:35 Свобода слова
Італії 10.00, 19.15 «Великий
людей 2020»
23:55 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+) футбол» 11.40 Маріуполь
11:15, 11:50, 12:15,
- Львів. Чемпіонат України
12:45 «Любий, ми
НОВИЙ КАНАЛ 13.25, 21.00 Журнал Ліги
переїжджаємо»
06:00, 07:05 Kids’ Time
чемпіонів 13.55 Сосьєдад 13:10 «Одруження наосліп»
06:05 Мультфільми
Реал. Чемпіонат Іспанії 15.40,
14:45 «Щоденник медіума»
07:10 Вар’яти (12+)
22.30 Футбол NEWS 16.00
15:45 «Світ навиворіт»
08:10 Improv Live Show (12+)
Чемпіонат Італії. Передмова до
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+) 10:00 Х/ф «ДВОХСОТРІЧНА
туру. Прем’єра 16.30 Шахтар
19:00 «Секретні матеріали 2020»
- Олександрія. Чемпіонат
ЛЮДИНА»
20:20 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»
України 18.20 Чемпіонат
12:20 Х/ф «КОСМОС МІЖ
(16+)
Німеччини. Огляд туру.
НАМИ» (12+)
22:45 «Гроші 2020»
Прем’єра 20.50 «Суперматчі».
14:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ
Ліга чемпіонів УЄФА 21.30
МАЙБУТНЬОГО:
СВІТ
ІНТЕР
#залишайсязФутболом 22.55
ЗА МЕЖЕЮ» (16+)
03.25 «Орел і Решка. Шопінг»
LIVE. Вільярреал - Севілья.
17:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
04.55 «Телемагазин» 05.25,
Чемпіонат Іспанії 00.55
19:00 Таємний агент
22.00 «Слідство вели... з
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
20:10 Х/ф «З МІРКУВАНЬ
Леонідом Каневським» 07.00,
01.50 Ворскла - Дніпро-1.
СОВІСТІ» (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 22:50 Х/ф «ШПИГУНИ Чемпіонат України 03.40 Топ07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
матч 03.55 Лейпциг - Боруссія
СОЮЗНИКИ» (16+)
09.20, 18.00, 19.00, 02.05
(Д). Чемпіонат Німеччини
Ток-шоу «Стосується кожного»
МЕГА
11.10, 12.25 Х/ф «ТРЬОХ
ТЕТ
06:00 Бандитська Одеса 08:10,
ПОТРІБНО ПРИБРАТИ»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
10.15
01:30
Правда
життя
09:20,
00:20
(16+) 13.35 Х/ф «СЛІДИ
Речовий доказ 10:30, 16:55 Під Х/ф «МІСТ У ТЕРАБІТІЮ»
АПОСТОЛІВ» (16+) 15.50
11.55 Х/ф «ЖИВА ВОДА»
«Чекай на мене. Україна» 20.00 іншим кутом 11:30, 17:55 Світ
дикої природи 12:30 Особливий 13.05 Х/ф «СХІД ТЕМРЯВИ»
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
(16+) 14.50 Т/с «ТУТ» (16+)
Особливий випадок. Луна війни» загін 13:25 Містична Україна
14:20, 19:55 Фантастичні історії 19.50 Х/ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»
23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»
(16+) 23.00 Панянка-селянка
(12+) 00.50 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ 15:15, 23:30 Загадки Всесвіту
01.45 Щоденники Темного
16:05, 21:45 НЛО з минулого
ФАРВАТЕР»
(16+) 02.30 Віталька 05.50
18:55 Ілюзії сучасності 20:50
Заборонена історія 22:35
Корисні підказки
УКРАЇНА
Народжені мусонами 02:50
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
НТН
Таємниці кримінального світу
Україною
05.00
«Top
Shop» 06.00 М/ф
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
К-1
«Вінні Пух» 06.10, 16.50,
23:00 Сьогодні
06:30 «TOP SHOP»
20.50, 03.25 «Випадковий
09:30 Реальна містика
08:00 М/ф «Земля до початку
свідок» 07.15 Х/ф «А ЗОРІ
12:45 Агенти справедливості
часів 12: День літунів»
ТУТ ТИХІ...» 10.45 Т/с «Досьє
(12+)
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар 09:35 М/ф «Барбі з Лебединого «Майорка» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 22.00, 02.55 «Свідок»
озера»
- 2» (16+)
12.50 «Таємниці світу» 14.20
11:10 Х/ф «ДИХАЙ ЗАРАДИ
20:10 Ток-шоу «Говорить
«Таємниці кримінального
НАС» (16+)
Україна»
світу» 15.40 «Втеча. Реальні
13:20 Т/с «Мисливці за
21:00 Т/с «Хто ти?» (16+)
історії» 18.20 «Свідок.
реліквіями»
23:30 Т/с «Здрастуй, сестра»
Агенти» 19.30 «Легенди
14:15 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
карного розшуку» 22.30 Т/с
(16+)
СТБ
«Морський патруль» (16+)
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
06:05, 22:55 Т/с «Анна00.25 Х/ф «СТРАХОВИК»
Морський сезон»
детектив» (12+)
(16+) 02.30, 03.45 «Речовий
19:00 «Орел і Решка.
07:00 «Все буде добре!»
доказ» 04.10 «Правда життя»
Перезавантаження»

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

2+2

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15, 01:25, 03:30, 05:20
Новини 09:30 Т/с «Дама під
вуаллю» 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20, 00:30, 01:55
Суспільна студія. Марафон
15:10, 21:30, 23:55, 05:50
UA:Спорт 15:25 Реаліті-шоу
«Грандіозні проєкти:Нова
Зеландія» 16:30, 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 17:00 Д/ц «Боротьба
за виживання» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 19:20
Д/ц «Тваринна зброя» 21:40
Наші гроші 22:15 Т/с «Містер
Селфрідж» 00:00 Перша
шпальта 04:00 Спільно 04:25
UA:Фольк. Спогади

05:15, 22:55 Т/с «Анна-детектив»
(12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум» (16+)
10:30 «Хата на тата» (12+)
12:35, 15:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
14:50 Т/с «Коли ми вдома»
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Зникла
наречена» (16+)

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаі»
07:00 Х/ф «ГЕЛІОС» (16+)
09:10 «Облом.UA.»
09:30, 17:20 «Загублений світ»
13:25 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ» (16+)
15:10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2» (16+)
22:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-12» (16+)
23:45 Т/с «CSI: Місце
злочину-11» (16+)

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:15,
12:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження наосліп»
14:45 «Щоденник медіума»
15:40 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45, 21:40 Т/с «Між нами,
дівчатами»
22:30 Х/ф «ІНША ЖІНКА» (16+)

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
10:45 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+)
12:30, 13:20 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф «СНАЙПЕР-4:
ЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
(16+)
17:00 Х/ф «СНАЙПЕР-7:
ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Розтин покаже» (16+)
23:25 Х/ф «СНАЙПЕР-5:
СПАДЩИНА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1
06.00 Вільярреал - Севілья.
Чемпіонат Іспанії 07.45, 20.00
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08.15 Лечче - Мілан.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Yellow. Прем’єра 10.30
#залишайсязФутболом 11.35,
17.45 Журнал Ліги чемпіонів
12.05, 03.40 Топ-матч 12.10
«Великий футбол» 13.45
«Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 13.55 Ворскла Дніпро-1. Чемпіонат України
16.00 Болонья - Ювентус.
Чемпіонат Італії 18.15 Шахтар Олександрія. Чемпіонат України
20.25 LIVE. Верона - Наполі.
Чемпіонат Італії 21.15 Yellow
22.55 LIVE. Барселона - Атлетік.
Чемпіонат Іспанії 00.55
Чемпіонат Німеччини. Огляд
туру 01.50 Маріуполь - Львів.
Чемпіонат України 03.55
Леванте - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії

06:00, 07:05 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:10 Вар’яти (12+)
09:20 Т/с «Грімм» (16+)
11:10 Х/ф
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ
ІНТЕР
ЧЕРНЕЦЬ» (16+)
03.35 «Орел і Решка. Шопінг»
13:10, 19:00 Аферисти в мережах
ТЕТ
04.55 «Телемагазин» 05.25,
(16+)
06.00
ТЕТ
Мультиранок
08.00
22.00 «Слідство вели... з
20:50 Х/ф «ТАНГО І КЕШ» (16+)
Т/с «Рання пташка» 10.30, 17.30
Леонідом Каневським» 07.00,
22:50 Х/ф «КОБРА» (16+)
4 весілля 11.30, 16.30, 00.30
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
Панянка-селянка 12.30 Вечірка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
МЕГА
2 13.30 Країна У 14.00, 15.00,
з Інтером» 10.00 «Корисна
06:00 Бандитський Київ 08:05,
18.30, 19.30, 20.30 Одного разу
програма» 11.05 Т/с «Мене
01:30 Правда життя 09:15, 00:20 під Полтавою 14.30 Танька і
звати Мелек» (12+) 12.25 Т/с
Речовий доказ 10:25, 16:55 Під
Володька 15.30, 19.00, 20.00
«Не відпускай мою руку» (12+)
іншим кутом 11:25, 17:55 Світ
Одного разу в Одесі 16.00
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
дикої природи 12:25, 22:35
Сімейка У 21.00 Т/с «Село на
16.35 «Речдок. Особливий
Особливий загін 13:25 Скарб.UA мільйон» 23.00 ЛавЛавCar
випадок. По ту сторону фронту» 14:20, 19:55 Фантастичні історії
2 01.20 Теорія зради 02.20
18.00, 19.00, 02.10 Ток-шоу
15:15, 23:30 Загадки Всесвіту
Щоденники Темного (16+) 03.05
«Стосується кожного» 20.00
16:05, 21:45 НЛО з минулого
Віталька 05.50 Корисні підказки
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
18:55 Скептик 20:50 Заборонена
Особливий випадок. Луна війни» історія 02:45 Брама часу 05:40
НТН
23.45 Т/с «Слідчий Горчакова»
Квітка Цисик
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
(12+) 00.55 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
«Повернення блудного папуги»
ФАРВАТЕР»
К-1
07.35 М/ф «Як козаки у футбол
06:30 «TOP SHOP»
грали» 07.55, 16.50, 20.50,
УКРАЇНА
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
02.45 «Випадковий свідок»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
08:25 «Дай лапу»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
Україною
09:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
02.15 «Свідок» 09.00 Х/ф «МІЙ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 10:30 Т/с «Мисливці за
БОЙОВИЙ РОЗРАХУНОК»
23:00 Сьогодні
реліквіями»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
09:30 Реальна містика
14:10 «Орел і Решка. Навколо
патруль» (16+) 12.50 «Свідок.
12:45 Агенти справедливості
світу»
Агенти» 14.15 «Таємниці
(12+)
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
кримінального світу» 15.20
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
Морський сезон»
«Правда життя. Професійні
- 2» (16+)
17:00 «Орел і Решка.
байки» 18.20 «Будьте здоровi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Перезавантаження»
19.30 «Легенди карного
Україна»
21:00 «Орел і Решка.
розшуку» 00.15 «Склад злочину»
21:00 Т/с «Хто ти?» (16+)
Перезавантаження.
01.05, 03.10 «Речовий доказ»
23:20 Контролер
Америка»
04.10 «Правда життя»

СЕРЕДА, 24 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15, 01:25, 03:30, 05:20
Новини 09:30 Т/с «Дама під
вуаллю» 11:25 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20, 00:30, 01:55, 04:50
Суспільна студія. Марафон 15:10,
21:30, 23:55, 05:50 UA:Спорт
15:25 Реаліті-шоу «Грандіозні
проєкти:Нова Зеландія» 16:30 Д/ц
«Боротьба за виживання» 17:30
Наші гроші 18:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 19:20 Д/ц «Тваринна
зброя» 20:30 Д/ц «Дикі тварини»
21:40 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:15 Т/с
«Містер Селфрідж» 00:00 Спільно
04:00 Енеїда 04:25 #ВУКРАЇНІ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:15, 12:45 «Любий,
ми переїжджаємо»
13:10 «Одруження наосліп»
14:50 «Щоденник медіума»
15:45 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45, 21:40 Т/с «Між нами,
дівчатами»
22:30 Х/ф «БІЛЬШЕ, НІЖ СЕКС»
(16+)

13:40 Кохання на виживання
(16+)
17:10, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «ЕКСПАТ» (16+)
22:50 Х/ф «13 ПРИВИДІВ»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:20,
01:30 Правда життя 09:30, 00:20
Речовий доказ 10:40, 17:00 Під
іншим кутом 11:40 Фестивалі
планети 12:40, 18:00, 22:35
Особливий загін 13:35 Скарб.
UA 14:25, 19:55 Фантастичні
історії 15:15, 23:30 Загадки
Всесвіту 16:10, 21:45 НЛО з
минулого 18:55 Скептик 20:50
Заборонена історія 02:30 Теорія
змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаі»
07:00 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
ІНТЕР
РУБІЖ» (16+)
08:40 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
03.40 «Орел і Решка. Шопінг»
РУБІЖ: ВОСКРЕСІННЯ»
04.55 «Телемагазин» 05.25,
(16+)
22.00 «Слідство вели... з Леонідом
10:10 «Облом.UA.»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 10:35, 17:20 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ» (16+)
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05 Т/с
15:15 Х/ф «КОД ДОСТУПУ
«Мене звати Мелек» (12+) 12.25
«КЕЙПТАУН» (16+)
Т/с «Не відпускай мою руку» (12+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
(16+)
«Речдок. Особливий випадок.
20:10 Т/с «Ментівські війни.
По ту сторону фронту» 18.00,
Харків» (16+)
19.00, 02.10 Ток-шоу «Стосується
22:05, 23:45 Т/с «CSI: Місце
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
злочину-12» (16+)
«Речдок. Особливий випадок.
Луна війни» 23.50 Т/с «Слідчий
ФУТБОЛ-1
Горчакова» (12+) 00.50 Х/ф
06.00 Торіно - Удінезе. Чемпіонат
«СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»
Італії 07.45, 03.15 «Бундесліга

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 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості (12+)
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 2» (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?» (16+)
23:20 Зірковий шлях. Вечір

СТБ
05:15, 22:55 Т/с «Анна-детектив»
(12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум» (16+)
10:20 «Хата на тата» (12+)
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
14:50 Т/с «Коли ми вдома»
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Зникла
наречена» (16+)

ICTV
05:40, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
12:10, 13:20 Х/ф «47 РОНІНІВ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Х/ф «ВТЕЧА ЗАДЛЯ
ПОРЯТУНКУ» (16+)
17:05 Х/ф «КРОВНИЙ БАТЬКО»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Розтин покаже» (16+)
23:25 Х/ф «СНАЙПЕР-6:
ПРИМАРНИЙ СТРІЛЕЦЬ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:10 Вар’яти (12+)
09:20 Т/с «Грімм» (16+)
11:10 Х/ф «З МІРКУВАНЬ
СОВІСТІ» (16+)

weekly». Чемпіонат Німеччини
08.15 Лейпциг - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України 12.05
Барселона - Атлетік. Чемпіонат
Іспанії 13.55 Маріуполь - Львів.
Чемпіонат України 16.00
Верона - Наполі. Чемпіонат
Італії 17.45 Сосьєдад - Реал.
Чемпіонат Іспанії 19.25 LIVE.
Маріуполь - Ворскла. 1/2 фіналу.
Кубок України 20.15, 23.45 Yellow
21.25 #залишайсязФутболом
22.55 LIVE. Реал - Мальорка.
Чемпіонат Іспанії 00.55 Журнал
Ліги чемпіонів 01.25 Баварія Фрайбург. Чемпіонат Німеччини
03.45 Інтер - Сассуоло.
Чемпіонат Італії 05.35 Топ-матч

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
Т/с «Рання пташка» 10.30,
17.30 4 весілля 11.30, 16.30,
00.30 Панянка-селянка 12.30
Вечірка 2 13.30, 22.00 Країна
У 14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під Полтавою
14.30 Танька і Володька 15.30,
19.00, 20.00 Одного разу в Одесі
16.00 Сімейка У 21.00 Т/с «Село
на мільйон» 23.00 ЛавЛавCar
2 01.20 Теорія зради 02.20
Щоденники Темного (16+) 03.05
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Казка про рибалку й рибку»
07.35 М/ф «Як козаки наречених
визволяли» 07.55, 16.50, 20.50,
02.40 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.10 «Свідок» 09.00 Х/ф
«БЕЗСМЕРТНИЙ ГАРНІЗОН»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.50 «Будьте
здоровi» 14.15 «Таємниці
кримінального світу» 15.20
«Правда життя. Професійні
байки» 18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку» 00.20 «Склад злочину»
01.05, 03.05 «Речовий доказ»
04.05 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 25 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15, 01:25,
03:30, 05:20 Новини 09:30
Т/с «Дама під вуаллю» 11:25
Телепродаж 12:00, 13:10, 18:20,
00:30, 01:55, 04:50 Суспільна
студія. Марафон 15:10,
21:30, 23:55, 05:50 UA:Спорт
15:25 Реаліті-шоу «Грандіозні
проєкти:Нова Зеландія» 16:30
Д/ц «Боротьба за виживання»
17:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:55
Д/ц «Світ дикої природи» 19:20
Д/ц «Тваринна зброя» 20:30
Д/ц «Дикі тварини» 21:40, 04:25
Схеми. Корупція в деталях 22:15
Т/с «Містер Селфрідж» 00:00
#ВУКРАЇНІ 04:00 Енеїда

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:20, 11:55, 12:20 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50 «Одруження наосліп - 3»
14:40 «Щоденник медіума»
15:40 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Між нами, дівчатами»
21:45 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
03.40 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин» 05.25,
22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек» (12+) 12.25 Т/с «Не
відпускай мою руку» (12+) 13.50,
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок.
По ту сторону фронту» 18.00,
19.00, 02.10 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий

випадок. Луна війни» 23.45 Т/с
«Слідчий Горчакова» (12+) 00.50
Х/ф «СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»

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 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
(12+)
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 2» (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?» (16+)
23:20 Слідами

П’ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ
09:20 Т/с «Грімм» (16+)
11:50 Х/ф «ЛУКАС» (16+)
13:30 Заробітчани
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «КРУТІ СТВОЛИ»
(16+)
22:40 Х/ф «ЛІТАК
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 08:35,
01:30 Правда життя 09:40,
00:20 Речовий доказ 10:50 Під
іншим кутом 11:50, 14:35, 20:00
Фантастичні історії 12:45 Світ
дикої природи 13:45 Скарб.UA
15:30, 23:30 Загадки Всесвіту
16:15, 21:45 НЛО з минулого
17:05 Фестивалі планети 18:05,
СТБ
05:15, 22:55 Т/с «Анна-детектив» 22:35 Особливий загін 19:00
Скептик 20:50 Заборонена
(12+)
історія 02:50 Великі українці
07:00 «Все буде добре!»
05:25 Богдан Ступка
08:50 «Ультиматум» (16+)
10:30 «Хата на тата» (12+)
К-1
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома.
06:30 «TOP SHOP»
Нова історія»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна08:30 Т/с «Доктор Хто» (16+)
Новини»
10:30 Т/с «Мисливці за
14:50 Т/с «Коли ми вдома»
реліквіями»
18:15 «Один за всіх» (16+)
14:00 «Орел і Решка. Навколо
20:15, 22:45 Т/с «Зникла
світу»
наречена» (16+)
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
ICTV
17:00 «Орел і Решка.
05:40 Громадянська оборона
Перезавантаження»
06:30 Ранок у великому місті
21:00 «Орел і Решка.
08:45 Факти. Ранок
Перезавантаження.
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Америка»
10:05 Х/ф «ВТЕЧА ЗАДЛЯ
ПОРЯТУНКУ» (16+)
2+2
11:50, 13:20 Х/ф «БОЄЦЬ»
06:00, 18:15 «Спецкор»
(16+)
06:30, 18:45 «Джедаі»
12:45, 15:45 Факти. День
07:00 Х/ф «СПОГАД» (16+)
14:00, 16:20 Х/ф «ОДИНАК»
08:40 Х/ф «АНДРОЇД(16+)
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ» (16+)
16:35 Х/ф «ОРЛИНИЙ ЗІР»
10:10 «Облом.UA.»
(16+)
10:35 «Рішала-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
12:35, 17:20 «Загублений світ»
20:15 Анти-зомбі
21:25 Т/с «Розтин покаже» (16+) 13:40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ» (16+)
23:20 Х/ф «СНАЙПЕР-7:
ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО» 15:40 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
НОВИЙ КАНАЛ
Харків» (16+)
06:00, 07:05 Kids’ Time
22:05, 23:50 Т/с «CSI: Місце
06:05 Мультфільми
злочину-12» (16+)
07:10 Вар’яти (12+)

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06.00 Леванте - Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії 07.45,
15.10 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 Аталанта - Лаціо.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Маріуполь - Ворскла. 1/2
фіналу. Кубок України 12.05
#залишайсязФутболом 13.20
Реал - Мальорка. Чемпіонат
Іспанії 16.00 Барселона Атлетік. Чемпіонат Іспанії
17.50, 00.55 Yellow 18.00
Дніпро - Тоттенгем. 1/16 фіналу
(2013 /14). Ліга Європи УЄФА
19.45 Олімпіакос - Металіст. 1/8
фіналу (2011 /12). Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра 21.35, 03.00
Чемпіонат Італії. Огляд туру
22.55 LIVE. Бетіс - Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії 01.10 Лечче
- Мілан. Чемпіонат Італії 03.55
Ейбар - Валенсія. Чемпіонат
Іспанії

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15, 01:25, 03:30, 05:20
Новини 09:30 Т/с «Дама під
вуаллю» 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20, 00:30,
01:55, 04:50 Суспільна студія.
Марафон 15:10, 21:30, 23:55,
05:50 UA:Спорт 15:25 Реалітішоу «Грандіозні проєкти:Нова
Зеландія» 16:30 Д/ц «Боротьба
за виживання» 17:25 VoxCheck
17:30, 04:25 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Світ дикої природи»
19:20 Д/ц «Тваринна зброя»
20:30, 21:40 Д/ц «Дикі тварини»
22:15 Світова медицина.
Індонезія - Лонтар-люди 22:45
Світова медицина. Балі - острів
балійців 00:00 Схеми. Корупція
в деталях 04:00 Енеїда

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
Т/с «Рання пташка» 10.30,
17.30 4 весілля 11.30, 16.30
Панянка-селянка 12.30 Вечірка
2 13.30, 22.00 Країна У 14.00,
15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою 14.30 Танька
і Володька 15.30, 19.00, 20.00
Одного разу в Одесі 16.00
Сімейка У 21.00 Т/с «Село на
мільйон» 23.00 ЛавЛавCar 2
02.00 Щоденники Темного (16+)
02.45 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop» 06.15
М/ф «Малюк і Карлсон» 07.35
М/ф «Вовка в тридев’ятому
царстві» 07.55, 16.50, 20.50,
02.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.20 «Свідок» 09.00
Х/ф «ЄДИНА ДОРОГА» 10.50,
22.30 Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.50 «Вартість життя»
14.15 «Таємниці кримінального
світу» 15.20 «Правда життя.
Професійні байки» 18.20, 03.50
«Правда життя» 19.30 «Легенди
карного розшуку» 00.15 «Склад
злочину» 01.10, 03.20 «Речовий
доказ»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
17:40 Х/ф «ДЖОН УЇК» (16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Вечірній квартал 2020»
23:10 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
03.05 «Чекай на мене. Україна»
04.30 «Орел і Решка. Шопінг»
05.15 «Телемагазин» 06.30
«Слово Предстоятеля» 06.40
Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»
08.00 «Шість соток» 09.00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «МИ СМЕРТІ
ДИВИЛИСЬ В ОБЛИЧЧЯ»
12.30 Х/ф «ВОНИ БОРОЛИСЯ
ЗА БАТЬКІВЩИНУ» 15.30
Х/ф «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ
СОЛДАТИ...» 17.10, 20.30
Т/с «Слідчий Горчакова» (12+)

20.00, 02.50 «Подробиці» 23.10
Концерт «LOBODA. Superstar
Show» 01.25 Х/ф «ЧОРТОВЕ
КОЛЕСО» (16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
08:50 Т/с «Хто ти?»
15:20 Т/с «Хто ти?» (16+)
16:45, 21:00 Т/с «Штамп у
паспорті» (12+)
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Помилковий лист»
(12+)

СТБ
05:45 «Все буде смачно!»
07:35, 10:15 Т/с «Зникла
наречена» (16+)
09:20 «Неймовірна правда про
зірок»
17:05 «Хата на тата» (12+)
19:00 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
21:30 «Х-Фактор»

15:00 Х/ф «СУДЯ ДРЕДД»
16:40 Х/ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ» (16+)
19:10 Х/ф «МЕХАНІК» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
(16+)
23:10 Х/ф «ШПИГУНИ СОЮЗНИКИ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:15,
01:50 Містична Україна 08:05,
18:30 У пошуках істини 09:40
Речовий доказ 10:50, 00:00
Фантастичні історії 11:45
Заборонена історія 13:35, 22:00
Історія світу 16:35 Особливий
загін 17:30, 00:50 Фестивалі
планети 21:00 Невидимий Рим
02:40 Гордість України

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 М/ф «Барбі та потаємні
двері»
10:00 М/ф «Барбі і 12 танцюючих
принцес»
ICTV
05:25 Т/с «Марк + Наталка» (16+) 11:45 Х/ф «ЗАСНІЖЕНІ
ПАЛЬМИ» (16+)
08:05 Скетч-шоу «На трьох»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
(16+)
світу»
10:00, 13:00 Т/с «Розтин
покаже» (16+)
2+2
12:45 Факти. День
06:00 «Джедаі 2019»
14:50 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ: ХРАНИТЕЛІ 08:15 «Загублений світ»
14:05 Х/ф «ГАЛАКТИКА
ПЕРСНЯ»
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
18:00, 19:10 Х/ф «ВОЛОДАР
(16+)
ПЕРСНІВ-2: ДВІ ВЕЖІ»
15:25 Х/ф «МІСТО ЮРСЬКОГО
(16+)
ПЕРІОДУ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
17:10 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
21:55 Х/ф «ВОЛОДАР
(16+)
ПЕРСНІВ-3:
19:00 Х/ф «РАПТОВА СМЕРТЬ»
ПОВЕРНЕННЯ
(16+)
КОРОЛЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОТИ КРОВІ»
(16+)
НОВИЙ КАНАЛ
22:45 Х/ф «БОЙОВІ ПСИ» (18+)
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/ф «Долина папороті:
Чарівний порятунок»
07:20 Таємний агент
08:30 Вар’яти (12+)
11:20 Хто зверху? (12+)

ІНТЕР
03.40 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин» 05.25,
22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек» (12+)
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку» (12+) 13.50, 14.45, 15.40,

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Реальна містика
11:00 Т/с «Квочка»
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 2» (16+)
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Т/с «Анна-детектив» (12+)
07:05 «Урятуйте нашу родину
- 2» (16+)
09:45, 19:00 «Наречена для
тата 3» (12+)
11:35, 14:50, 18:15 Т/с «Сліпа»
(12+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
20:50, 22:45 Т/с «Тільки скажи»
(12+)

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Анти-зомбі
11:05, 13:20 Х/ф «ОБДУРИТИ
УСІХ»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «ПРИГОДИ ПЛУТО
НЕША»
15:05, 16:20, 22:50 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
17:25, 20:10 Дизель-шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:10 Вар’яти (12+)
09:20 Т/с «Грімм» (16+)
12:00 Топ-модель
по-українськи (16+)
17:00 Х/ф «ТАНГО І КЕШ» (16+)
19:00 Х/ф «СУДЯ ДРЕДД»

20:50 Х/ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ» (16+)
23:20 Х/ф «ЛУКАС» (16+)

Італії 09.50 Yellow 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Барселона - Атлетік.
Чемпіонат Іспанії 12.05
МЕГА
Інтер - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 13.55 Маріуполь 06:00 Бандитська Одеса
Ворскла. 1/2 фіналу. Кубок
08:40, 01:30 Правда життя
України 16.00 Чемпіонат
09:45, 00:20 Речовий доказ
Іспанії. Огляд туру. Прем’єра
10:55, 12:50 Під іншим кутом
11:55, 14:40, 20:00 Фантастичні 16.55 Аталанта - Лаціо.
Чемпіонат Італії 18.45
історії 13:50 Скарб.UA 15:30,
23:30 Загадки Всесвіту 16:15, Чемпіонат Італії. Огляд туру
19.40 Реал - Мальорка.
21:45 НЛО з минулого 17:05
Фестивалі планети 18:05, 22:35 Чемпіонат Іспанії 21.30
Особливий загін 19:00 Скептик #залишайсязФутболом
22.55 LIVE. Севілья 20:50 Заборонена історія
Вальядолід. Чемпіонат Іспанії
02:25 Бандитський Київ
00.55 Чемпіонат Іспанії.
К-1
Огляд туру 01.50 Лейпциг
- Боруссія (Д). Чемпіонат
06:30 «TOP SHOP»
Німеччини 03.55 Верона 08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
Наполі. Чемпіонат Італії
08:30 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:30 Т/с «Мисливці за
ТЕТ
реліквіями»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
12:10 «Орел і Решка. Шопінг»
08.00 Т/с «Рання пташка»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
10.30, 17.30 4 весілля 11.30,
світу»
16.30 Панянка-селянка 12.30
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Вечірка 2 13.30 Країна У
Морський сезон»
14.00, 15.00, 19.30, 20.30
17:00 «Орел і Решка.
Одного разу під Полтавою
Перезавантаження»
14.30 Танька і Володька
18:00 Х/ф «ЗАСНІЖЕНІ
15.30, 20.00 Одного разу в
ПАЛЬМИ» (16+)
Одесі 16.00 Сімейка У 21.00
21:00 «Орел і Решка.
Х/ф «КРАВЧИНЯ: ПОМСТА
Перезавантаження.
ОТ КУТЮР» (16+) 23.00 Х/ф
Америка»
«ВГАДАЙ ХТО» 01.00 Теорія
зради 02.00 Щоденники
2+2
Темного (16+) 02.45 Віталька
06:00, 18:15 «Спецкор»
05.50 Корисні підказки
06:30, 18:45 «Джедаі»
07:00 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ ВОЇН»
НТН
(16+)
05.45 М/ф «Мауглі»
09:45 «Облом.UA.»
06.55 М/ф «Три паньки»
11:10, 17:15 «Загублений світ» 07.55, 16.50, 20.50, 02.45
14:00 Х/ф «ОСТАННІЙ БІЙ»
«Випадковий свідок» 08.30,
(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
15:40 Х/ф «ТОЧКА
02.15 «Свідок» 09.00 Х/ф
НЕПОВЕРНЕННЯ»
«ВІРНІ ДРУЗІ» 10.55, 22.30
(16+)
Т/с «Морський патруль»
19:15 Х/ф «ОБЛІВІОН» (16+)
(16+) 12.50, 04.10 «Правда
21:40 Х/ф «БЕЗСЛАВНІ
життя» 14.15 «Таємниці
ВИРОДКИ» (16+)
кримінального світу» 15.20
«Правда життя. Професійні
ФУТБОЛ-1
байки» 18.20 «Таємниці
світу» 19.30 «Легенди
06.00 Шахтар - Олександрія.
карного розшуку» 00.15
Чемпіонат України 07.50,
«Склад злочину» 01.05, 03.10
03.40 Топ-матч 08.00
Болонья - Ювентус. Чемпіонат «Речовий доказ»

НЕДІЛЯ, 28 ЧЕРВНЯ

СУБОТА, 27 ЧЕРВНЯ
06:00 М/с «Попелюшка»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:40,
02:30, 05:30 Новини 09:30
Х/ф «МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ» 11:40
М/с «Книга джунглів» 12:30
Школа 13:00 Розумні речі
13:30 Світова медицина.
Індонезія - Лонтар-люди 14:00
Світова медицина. Балі - острів
балійців 14:30 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади 16:00
Т/с «Містер Селфрідж» 16:45
Всенічне бдіння (ПЦУ) 19:30
Велика вечірня (УГКЦ) 20:30
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття» 22:00
Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МАМО»
00:00 «Левко Лук’яненко. Йти за
совістю» 00:30 «Герої України.
Крути. Перша Незалежність»
01:30 «Українська Гельсінська
спілка-вектор визначено» 02:50
Святі та грішні 03:45 Енеїда
04:35 Бюджетники

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:15,
12:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження наосліп»
14:45 «Щоденник медіума»
15:45 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:35 «Ліга сміху. Дайджест
2020»
22:05 «Вечірній квартал 2020»
23:55 Х/ф «ТАКСІ»

23.45 «Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок. По ту
сторону фронту» 18.00, 01.35
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»

ФУТБОЛ-1
06.00 Ейбар - Валенсія.
Чемпіонат Іспанії 07.45
Чемпіонат Іспанії. Передмова
до туру 08.15 Ювентус -

Лечче. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30
#залишайсязФутболом 11.35
Маріуполь - Ворскла. 1/2 фіналу.
Кубок України 13.25, 19.55
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру 13.55 Севілья - Вальядолід.
Чемпіонат Іспанії 16.00
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 16.25 LIVE. Боруссія
(Д) - Гоффенгайм. Чемпіонат
Німеччини 17.15, 23.45 Yellow
18.25 LIVE. Сельта - Барселона.
Чемпіонат Іспанії 20.25 LIVE.
Кальярі - Торіно. Чемпіонат Італії
21.15 Футбол Tables 22.55 LIVE.
Атлетіко - Алавес. Чемпіонат
Іспанії 00.55 Класичні матчі Ліги
чемпіонів. Прем’єра 01.50 Колос
- Олександрія. Чемпіонат України
03.40 Топ-матч 03.55 Атлетік Мальорка. Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.30
М/ф «Якось у лісі» 11.45 Х/ф
«ЗА БЛАКИТНИМИ ДВЕРИМА»
13.15 Х/ф «ВГАДАЙ ХТО»
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»
(16+) 18.30, 20.00, 21.30 Одного
разу під Полтавою 19.30, 21.00
Одного разу в Одесі 22.00 Ігри
Приколів 23.00 Країна У 01.00
Теорія зради 02.00 Щоденники
Темного (16+) 02.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
«Легенди бандитської
Одеси» 06.25 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТРИКУТНИК» 10.20 Х/ф
«ВЕРСІЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРІНА» 12.00 «Легенди
карного розшуку» 15.35, 03.25
«Випадковий свідок» 18.05 «Круті
90-ті» 19.00, 02.55 «Свідок»
19.30 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ» 21.05 Х/ф «ЧУЖИЙ
ПРОТИ ЧУЖОГО» (16+) 22.55
Х/ф «БУНРАКУ» (18+) 01.15
«Жорстокий спорт» 04.00
«Речовий доказ»

ПОРУШИВШИ ЗАКОН»
Х/ф «НАЙКРАЩЕ В МЕНІ» (16+)
UA: ПЕРШИЙ
22.50 Х/ф «ПАРА ГНІДИХ» 00.45
(16+)
06:00 М/с «Попелюшка» 06:30,
«Речдок»
07:05, 08:05 Доброго ранку,
НОВИЙ КАНАЛ
Країно! 07:00, 08:00, 08:55,
06:00, 07:05 Kids’ Time
21:00, 02:30, 05:30 Новини 09:00
УКРАЇНА
06:05 Мультфільми
Божественна літургія у Свято06:50 Реальна містика
07:10 Вар’яти (12+)
Михайлівському кафедральному
соборі Православної церкви
08:35 Т/с «Несолодка помста»
08:00 Аферисти в мережах (16+)
України та всеукраїнська молитва
09:50 М/ф «Монстри проти
(12+)
11:00 Недільна літургія Української 13:00 Т/с «Доля обміну не
прибульців»
Греко-католицької церкви 12:30
11:30 Х/ф «КОБРА» (16+)
підлягає» (12+)
Недільна Свята меса Римсько13:10 Х/ф «КРУТІ СТВОЛИ» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Порушуючи
католицької церкви в Україні
15:00 Х/ф «МЕХАНІК» (16+)
правила» (12+)
13:30 Світові чемпіонати. Огляд
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 16:40 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ» (16+)
14:30 Телепродаж 15:00 UA
18:50 Х/ф «ПОВІТРЯНА ТЮРМА»
Панютою
Фольк. Спогади 16:00 Т/с «Містер 23:00 Т/с «Серце слідчого» (12+)
(16+)
Селфрідж» 18:00 Д/ц «Історії
21:00 Х/ф «СКЕЛЯ»
вулканів» 18:30 Д/ц «Експедиція
СТБ
23:40 Х/ф «СИБІР» (18+)
зі Стівом Бекшеллем» 19:30 Д/ц
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
«Боротьба за виживання» 20:00
МЕГА
06:10 «Все буде смачно!»
Д/ф «Індія. Національний парк
06:00 Бандитська Одеса
08:00 «Операція И: невідома
Канха» 21:20 «Левко Лук’яненко.
07:20, 01:50 Містична Україна
версія»
Йти за совістю» 22:00 Концертна
08:55 «Діамантова рука: невідома 08:10, 18:35 У пошуках істини
програма «Непереможні.
09:40 Речовий доказ 10:50,
#Пісні війни» 23:25, 04:20 Д/ф
версія»
«Діксіленд» 00:30 UA:Фольк.
09:50 «МастерШеф Професіонали 00:00 Фантастичні історії 11:45
Заборонена історія 13:35, 21:00
Спогади 01:30 Сильна доля 02:55
2» (12+)
Історія світу 16:35 Особливий загін
Бюджетники 03:50 #ВУКРАЇНІ
12:20 «Хата на тата» (12+)
17:35, 00:50 Фестивалі планети
18:55 «Слідство ведуть
02:35 Війна всередині нас
1+1
екстрасенси» (16+)
06:15, 07:05 «Життя відомих
19:55 «Один за всіх» (16+)
К-1
людей 2020»
22:10 «Я соромлюсь свого тіла»
06:30
«TOP
SHOP»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
(16+)
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
09:00 «Лото-забава»
08:25 М/ф «Барбі і 12 танцюючих
ICTV
09:25 «Світ навиворіт»
принцес»
17:40 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
05:20 Скарб нації
10:10 Х/ф «СТАТУС:
ЧЕТВІРКА» (16+)
05:25 Еврика!
ОНОВЛЕНИЙ» (12+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
05:35 Факти
12:10 Х/ф «КОСМІЧНІ ВОЇНИ»
21:00 Х/ф «БАМБЛБІ» (16+)
06:00 Анти-зомбі
(16+)
23:10 Концерт «Беz обмежень».
06:55, 08:35 Громадянська
14:00 «Орел і Решка. Навколо
«Транзитна зона»
оборона
світу»
07:40 Секретний фронт
ІНТЕР
2+2
09:30, 13:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
03.20 Д/п «Легендарні замки
12:45 Факти. День
06:00
«Джедаі
2019»
Закарпаття» 04.05 «Орел і Решка. 13:20 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
08:40 «Загублений світ»
Шопінг» 04.40, 10.00 «Орел
РІЗДВО»
13:20 Х/ф «СПІЙМАТИ І ВБИТИ»
і Решка. Дива світу 2» 05.30,
14:55 Х/ф «ЛЮДИНА, ЯКА
(16+)
11.00 «Орел і Решка. Івлєєва vs.
БІЖИТЬ» (16+)
15:10 Х/ф «НЕЗНАЙОМЕЦЬ»
Бєдняков» 06.15 Х/ф «ЧІНГАЧГУК
16:45 Х/ф «БЛИЗНЮКИ» (16+)
(16+)
- ВЕЛИКИЙ ЗМІЙ» 08.00
18:45 Факти тижня
16:55 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
«Удачний проєкт» 09.00 «Готуємо
20:30 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»
КУЛЯ» (16+)
разом» 12.00 Т/с «Голос янгола»
(16+)
18:40 Х/ф «КОМАНДИР
(12+) 16.25 Т/с «Пані Фазілет і її
ЕСКАДРИЛЬЇ»
доньки» 20.00 «Подробиці» 20.30 22:30 Х/ф «ОДНОГО РАЗУ

20:30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛІВСТВО
ГЛАДІАТОРІВ: ТУРНІР»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 13.40, 03.40 Топ-матч 06.10
Лаціо - Фіорентина. Чемпіонат Італії
08.00, 10.50, 20.15 Yellow 08.10
Шахтар - Зоря Чемпіонат України
10.00, 15.40 Футбол NEWS 10.20
Журнал Ліги чемпіонів. Прем’єра
11.00 Аугсбург - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини 12.50, 00.55
Класичні матчі Ліги чемпіонів 13.50
Сельта - Барселона. Чемпіонат
Іспанії 16.00 Класичні матчі Ліги
чемпіонів. Прем’єра 16.55 LIVE.
Маріуполь - Дніпро-1. Чемпіонат
України 18.55 Журнал Ліги
чемпіонів 19.25 LIVE. Ворскла Олімпік. Чемпіонат України 21.20
«Великий футбол» 22.55 LIVE.
Еспаньйол - Реал. Чемпіонат Іспанії
23.45 Футбол Tables 01.50 Мілан
- Рома. Чемпіонат Італії 03.55
Атлетіко - Алавес. Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.00
М/ф «Врятувати Санту» 11.30
М/ф «Перната банда» 13.00
Т/с «Село на мільйон» 17.00
Х/ф «КРАВЧИНЯ: ПОМСТА ОТ
КУТЮР» (16+) 19.00, 20.00, 21.30
Одного разу під Полтавою 19.30,
21.00 Одного разу в Одесі 22.00
Країна У 01.00 Теорія зради 02.00
Щоденники Темного (16+) 02.45
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ДАМА З ПАПУГОЮ» 07.50
«Слово Предстоятеля» 08.00
«Страх у твоєму домі» 11.35 Х/ф
«НЕВЛОВИМІ МЕСНИКИ» 13.00
Х/ф «ПРОЄКТ «АЛЬФА» 14.40
Х/ф «УЛЮБЛЕНИЙ ЗЯТЬ» 17.30
Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ ЧУЖОГО»
(16+) 19.20 Х/ф «ЗНОВУ
НЕВЛОВИМІ» 22.00 Х/ф «РЕЙД»
(18+) 23.55 Х/ф «БУНРАКУ» (18+)
02.15 «Речовий доказ»
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n Ті, що тримають небо
Усі фото з особистого архіву Лідії ДЕМЧУК.

багатодітну матір теж не забували.
— Немає мені на що жалітися: допомагала держава,
голова сільради був добрим,
і в районі про мене пам’ятали. Все купувала поза чергою як мати-героїня. Дороги
не було, то висипали аж до хати.
Коли в час скрути не вистачало
в магазинах товарів, то мене
це не стосувалось: мала всього
вдосталь.
«МАЮ ДЕСЯТЬ НЕВІСТОК,
І ВСІ ВОНИ ДУЖЕ ДОБРІ»

«Усіма дітьми я задоволена. Вони для мене — дар Божий», — каже Лідія Демчук.

Бог благословив 16 дітьми,
75 внуками та 28 правнуками
Середина червня для багатодітної мами із Матейок Маневицького району
о до неї на гостину, щоб
Лідії Демчук найкраща пора — адже 18-го
ся уся численна родина.
привітати із днем народження, з’їжджається
кійний чоловік Іван
Цього дня з’явився на світ і її нині покійний
Сергій ГУСЕНКО

«ЛЮБОВ» У НАС БУЛА
ІЗ САМОГО ДИТИНСТВА»

Позаду у 76-літньої матері-героїні Лідії Власівни 57 років
нелегкого і водночас щасливого материнства, яке принесло
неймовірну радість, — 16 дітей,
75 внуків та 28 правнуків.
Як поділилася Лідія Власівна, заміж вона пішла рано —
тільки-но виповнилось вісімнадцять.
— Зі своїм чоловіком у парі
прожили 53 роки, — розповідає
жінка. — Він на хуторі біля Матейок жив, а я в Чорнижі. Ми разом пасли кожен свою корову.
Тож «любов» у нас була із самого дитинства.
У 1960-му закохані одружилась, а вже наступного року
у Демчуків народилась перша
донька Люба. А коли діток ставало більше, хату добудували
просторішу — на дев’ять кімнат.
— Не лише була в декретній
відпустці, бо раніше доглядали
за дітьми тільки рік, — каже моя

На цій світлині зафіксували чотири покоління
сім’ї Демчуків.

жити і померти хочу у своєму
« Однак
селі, бо мені добре в Україні.і.
співрозмовниця, — а й працювала в колгоспі у ланці: копала
картоплю вручну, рвала льон
та виконувала чимало іншої
роботи. Малеча підростала,
то і її з собою брала. Чоловік теж
трудився на фермі. Шив шлеї
коням і випасав їх. І хоч дітей
було багато та й мороки з ними,
жити, дякувати Богу, із добрим

»

чоловіком
овіком було
хороше
оше і завше
вистачало
тачало усього.
У нас
с був трактор, коні,
городи,
оди, робочих рук теж
не бракувало.
ракувало.
У 1990-ті роки, коли
країна
на стала самостійною і тяжко виборювала
свою
ю незалежність, про

Тут відео,
як зацвів
наш
редакційний
кактус.
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Жінка в шлюбній конторі пояснює, якого б
чоловіка вона хотіла:
— Він повинен бути ввічливим, мати
різнобічні інтереси, не кричати на собаку,
розповідати мені всілякі історії, повідомляти
новини й ніколи зі мною не сперечатися...
— Навіщо вам чоловік? Купіть телевізор.

:)) :)) :))
Варто було тільки попросити чоловіка
допомогти вимити тарілки – і тут же
з’явилася автоматична посудомийна
машина.

Уліцький Василь Михайлович

Нині діти розійшлися по своїх кутках, і Лідія Власівна залишилась одна у великому будинку. Проте про неньку не забувають. Поруч в селі живуть
два сини. Інші — у Ківерцях,
Гораймівці, Маневичах. Син
і донька мешкають в Америці.
Щоправда, трьох дітей довелось поховати вже дорослими.
— Маю десять невісток, і всі
вони дуже добрі, бо й сама ніколи їх не ображала, — каже
жінка. — Хороші
Хорош і зяті. Із порожніми руками до мене на гостину
не їдуть. Нам, батькам, золоте
справили у кафе, але
весілля справ
зізналися, а сказаспершу не зіз
ли, що їдемо фотографуватися. А самі все вже наготували
і тільки нас із ччоловіком чекали
у Ківерцях. Ми приїхали, а тут всі
онуками та правнунаші діти з ону
ками виходять із подарунками.
Четвертий рік Лідія Власівна
проживає без чоловіка. Сумує
і часто плаче, згадуючи його,
добре серце. Жінка
бо мав добр
порається
ще досить активна:
акт
ходить по чорниці
на городі, ход
та ожину, копає картоплю та щоприказує: «Усе роблю,
разу приказу
селі можна без роадже хіба в се
боти?».
— Коли коханий ще був
живий, то мали свій автотепер сама всюди
мобіль, а те
маршруткою, — заїжджу мар
співрозмовниця. —
уважує спі
В Америці — син і донька,
мають по четверо
які вже ма
нащадків. Чоловік якось
нащадків
був там на запрошення
Йому сподобалось,
сина. Йом
але дуже сумував за доХотіла і я побачити,
мом. Хот
як там мої діти за океаном,
але мене не пустили. Однак
померти хочу у своєму
жити і померт
добре в Україні.
селі, бо мені до
проживаю сама, але
Зараз прож
кровиночки про мене нікомої кровиночк
забувають: везуть і харчі,
ли не забуваю
долю скаржитись
й одяг. Тож на д
доводиться і усіма дітьми
не доводитьс
я задоволена. Вони для мене —
дар Божий. n
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