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n Спеціальний репортаж
У місті Лева амбітний головний лікар не зраджує своїй мрії.

Фото Сергія НАУМУКА.

У Львові — перша
пересадка серця,
а для волинянина
Олега Самчука — третя
Торік керівник Ковельського МТМО здивував Україну
успішними трансплантаціями органів у районній лікарні.
А в лютому цього року молодого волинянина запросили
очолити найбільший медичний заклад Західної України.
І у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної
допомоги він «узявся за своє»…

С
Микола Корець ніби знав, де треба зупинити автомобіль, щоб знайти гриб.

«ЇДУ МОТОЦИКЛОМ
І НОСОМ ВЕСЕЛКУ ЧУЮ»:
ЯК МИ ШУКАЛИ ПОПОВІ ЯЙЦЯ
По дивовижний гриб журналісти «Газети «Волинь»
вирушили у глухий закуток Полісся

с. 12

n Ніхто, крім тебе

Фото з домашнього архіву родини КОМАРІВ.

« Трансплантація
тривала близько
семи годин, вона
пройшла успішно.

Трансплантація тривала
близько семи годин, вона пройшла успішно. Чоловік, опритомнівши, поділився із журналістами мрією: після одужання
хоче піднятися на Говерлу.
Паралельно була здійснена пересадка нирок двом пацієнтам, жителям Львівської і
Тернопільської областей. Хворі
кожні кілька днів повинні були
проходити процедуру діалізу,
а тепер зможуть повноцінно
жити, і за це дякують спеціаліс-

»

Вітаємо!
10 липня святкує
свій ювілей хороша людина, дорога колега,
старший інструктор групи періодичних видань
Волинської дирекції
А «Укрпошта»
АТ

«Реєструючи шлюб,
ми обручками
не обмінялися — берегли
їх до таїнства вінчання»
с. 8–9
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

»

15-річний
святий:

Цікава
с. 5

»

«Прин
«Приношу
свої
страж
страждання
за Папу
Пап
і церкву»
церк
Фото kmc.media.

l НА ЩО СКАРЖИТЕСЬ?

с. 11

»
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l ДОБРА СПРАВА

Фото із сайту Нацполіції України.

Матусі теж не застраховані від синдрому хронічної втоми.

«Молода, а вічно стогне,
що втомилася…»
Якось мимоволі стала свідком, як літня жінка осудливо
характеризувала свою невістку: «Прокинеться вранці
й каже, що нема сили з ліжка злізти, хоча вона в нас
зовсім не перетруджується». В народі звикли вважати
такий стан лінощами. А тим часом постійне відчуття
незрозумілої втоми може бути симптомом серйозного
захворювання, зокрема й коронавірусу

Оксана КРАВЧЕНКО
Краса душі – найвища в світі цінність.

Тепер Валерія може заплітати косички і робити різні зачіски.

Найгарніша поліцейська Буковини
подарувала онкохворим діткам…
своє волосся
Після пройдених
Першого липня Валерія Козачок із Чернівецької області відзначила
шостий день народження. Цього дня вона була чи не найщасливішою
у своєму житті, бо отримала дивовижний подарунок — красиву довгу
перуку. Такий сюрприз підготувала маленькій принцесі капрал Мар’яна
Жизномірська

Фото zaxid.net.

Весільний альбом подружжя Комарів поповнюється
знімками, що є ілюстрацією до історії їхньої родини.

Після Ковеля Олег Самчук
тепер пересаджує
серце і нирки
у Львові
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Більш детально дізнатися, як
проходила перша у місті Лева
пересадка серця і нирок, ви
зможете у сьогоднішньому
номері іншого нашого видання
— тижневику «Цікава газета на
ш
вихідні». Запитуйте в листонош
або в точках продажу газет.

Тамара Іванівна
БАГНЮК.
З днем народження, зі святом
Вас дозвольте привітати,
Побажати позитиву!
Ви — опора колективу.
У роботі й відпочинку
Всім приємно поруч з Вами.
Допоможете, як треба,
Ви й порадою й ділами.
Вам бажаєм вірних
друзів,
Успіхів міцних в усьому,
Затишку й тепла
в родині,
Радості в роботі
й вдома!!
З повагою колеги.

»
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правне нове серце нещодавно отримав у місті
Лева 57–літній житель
Коростеня, який колись переніс інфаркт. Його «двигун»
вийшов із ладу і вже не міг качати кров. Донором став на рік
старший львів’янин, котрий
отримав несумісні з життям
травми, впавши з висоти. Його
мама і сестра дали згоду на забір органів і їх пересадку.

там і головному лікарю лікарні
швидкої медичної допомоги.
До речі, у Ковельському
МТМО таких операцій уже провели 8. Ще двом приреченим
хворим торік «поміняли» їхні
зношені серця на здорові.
Олег Самчук вірить, що
сформована ним команда спеціалістів продовжуватиме розпочату справу. На перших порах головний лікар–ентузіаст
намагався працювати «на два
фронти», у вихідні й свята приїжджав додому й поспішав до
операційної. У березні в Ковелі провели унікальну родинну
трансплантацію. Донорський
орган хірурги вилучили лапароскопічно — через маленький розріз, аби мінімізувати
шкоду для здоров’я донора. Це
була мама, яка віддала нирку
38–річному синові, батькові
трьох діток.
А тепер ми, волиняни, радіємо успіхам фахівців Львівської клінічної лікарні швидкої
медичної допомоги, яких вони
досягли під керівництвом нашого земляка.
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Галина СВІТЛІКОВСЬКА

“

хіміотерапій
дівчатка втратили
волосся.

ЙТИ ДО ІНФЕКЦІОНІСТА ЧИ ЇХАТИ НА КУРОРТ?

Верещить будильник, а ви ніби зовсім ще й не спали. Голова
важка, руки й ноги — наче ватяні, ниють суглоби. Довго шукаєте ключі від вхідних дверей, дорогою на роботу не можете
згадати, чи вимкнули праску. Сідаєте не в ту маршрутку, а на
робочому місці ніяк не вдається зосередитись. І не з похмілля,
і вчорашній день не був якимсь особливо важким, а мучать
безпричинне безсилля, слабкість, апатія.
Змушуєте себе долати їх, героїчними зусиллями намагаєтеся вести звичний спосіб життя: працювати, виконувати домашні обов'язки, піклуватися про родину. Не зважаєте на головний
біль, порушення сну, але все частіше зриваєтесь на оточуючих.
Сподіваєтеся, що дратівливість, нервозність зникнуть після
гарного відпочинку під час відпустки?
На це зазвичай розраховують усі, хто загнаний роботою
й побутом. Але страждати й терпіти — не вихід, застерігають
медики. Як наслідок матимете загострення хронічних недуг,
загрозу артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, пробле-

Трансплантацію львівські лікарі провели спільно з командою
кардіохірургів столичного Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим.
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РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

10 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.17, захід — 21.30, тривалість дня — 16.13).
Місяць у Рибах. 19 день Місяця.
Іменинники: Георгій, Єгор, Іванна.
11 ЛИПНЯ
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Ці апостоли такі різні, але такі віддані
Фото pinterest.com.

Першої молитви
в житті мене навчила
бабуся. І як правильно
складати пальчики,
покладаючи хреста.
Кожну святу недільку,
ще зранечку
встигнувши
понапікати рум’яних
пиріжків, вона йшла
до церкви, нерідко
беручи і нас із собою.
Казала, що в цей день
обов’язково треба
зустріти світанок.
Переповідала нам,
малим, що в день
святих Петра і Павла
сонце особливе, воно
переливається і грає
всіма кольорами
веселки
Людмила ВЛАСЮК

Пам’ять первоверховних апостолів Петра і Павла вшановують щороку
12 липня. Ми з трепетом
чекаємо цього свята ще й
тому, що в цей день закінчується піст.
Ці Христові учні — такі
різні, але такі віддані. Петра ми знаємо з біблейських оповідань як звичайного рибалку. Він біль-

Якщо дощ на Петра і Павла – вродить жито. А як на Петрів
день – спека, то на Різдво – мороз.

ше за інших прив’язався
до Ісуса, і ця любов допомагала долати властиву
йому легкодухість. Петро
став свідком перших чудес Христа, очевидцем

Преображення та хресних Його страждань. Але
разом із тим був єдиним,
не враховуючи Юду, хто
від Нього відрікся. Злякавшись, він тричі засвід-

Ми можемо розгортати наші
крила, залишаючись просто
людьми

Фото Миколи ВАРЕНИКА.

Вони летять серед
білосніжних хмар.
Два чорні лелеки,
роблячи чергове коло,
здається, кружляють
по самісінькій
верхівці неба. Куди
годна здійнятися
хіба що душа, коли
у нас за плечима
виростають крила.
А нарощуються,
кріпнуть вони
з теплого слова. Бо
це найбільше, що може
дати людина людині
Людмила ВЛАСЮК

Цього чорного лелеку над Чаруковом вполював у свій об’єктив фотограф Микола Вареник,
який знається на пташиних історіях і має більше сотні спостережених видів пернатих. Він добре
обізнаний про їхнє життя, досліджує, де вони гніздяться, що
їдять, уміє пристосовуватися
до їхнього ритму. Бірдвотчери
спостерігають за птахами, ведуть облік і намагаються зазнімкувати їх як підтвердження.
— Це вид із Червоної книги
України, — розповідає фотомисливець. — Два птахи кружляли над нашим селом, і мені
пощастило їх сфотографувати.
У нас був саме «Великий день».
Це таке своєрідне змагання,

Цей рідкісний чорний лелека
навідався в село Чаруків Луцького
району.

коли протягом доби ми намагаємось побачити якомога більше
пернатих. Я не реєструвався
офіційно, а просто вранці пройшовся по пташиних місцях,
познімкував, сформував список
тих птахів, яких зустрів. І вже
сидів із фотоапаратом у дворі,
як побачив у небі двох чорних
лелек. Думаю, що то була пара.
Якщо білий лелека «товариський», то цей, навпаки, дуже відлюдькуватий, обирає собі для
житла найглухіші хащі старого
лісу.
…Ми ніколи не навчимося
того, що вміють вони, — літати.
Але ми можемо з кожним новим
днем зростати. Розгортати наші
крила, залишаючись просто
людьми. Тільки б вони зоставались цілими і непідрізаними.

www.volyn.com.ua

Сонце (схід — 5.18, захід — 21.29, тривалість дня — 16.11).
Місяць у Рибах, Овні. 20 день Місяця.
Іменинники: Павло, Іван, Сергій.
12 ЛИПНЯ

чив, що «не знає цього Чоловіка». Хоча Господь його
про це попереджав, коли
напередодні той клявся
у своїй вірності. Коли Спаситель, якого вели до Пилата, поглянув на нього
і коли заспівав півень, Петро згадав слова Господа
і гірко заплакав.
Зовсім інший життєвий шлях пройшов Павло.
Він був високоосвіченою
людиною, народився у досить заможній і дуже релігійній сім’ї. Жодного разу
не зустрічався з Ісусом під
час Його земного життя.
Увірував у Христа вже після
Вознесіння Господа. Павло
був фарисеєм і лютим гонителем перших християн.
Ісус явився йому в сліпучому світлі, коли той прямував у Дамаск, щоб схопити
і розправитися з тими, хто
прославляв ім’я Господа.
До Бога можна йти
різними шляхами. Тому,
шануючи апостолів Петра
і Павла, найкраще, що ми
можемо зробити, — виконувати ті добрі настанови,
які святі мученики подають
нам у нашому духовному
житті.

n Спробуйте —

не пошкодуєте!

Сонце (схід — 5.19, захід — 21.28, тривалість дня — 16.09).
Місяць в Овні. 21 день Місяця.
Іменинники: Петро, Павло, Михайло.
13 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.20, захід — 21.27, тривалість дня — 16.07).
Місяць в Овні, Тельці. 22 день Місяця.
Іменинники: Андрій, Матвій, Пилип, Яків.
14 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.21, захід — 21.27, тривалість дня — 16.06).
Місяць у Тельці. 23 день Місяця.
Іменинники: Кузьма, Ангеліна, Костянтин.

n Золоті слова
«Можливо, тому знову й знову
виникають війни, що один ніколи
не може до кінця відчути, як
страждає інший».
Ерix Марія РЕМАРК,
німецький письменник.
сьменник.

n

Погода

«Гроза не відпускає…
ає
то зовсім засліпить
небо… то цілиться
просто в тебе»
Так Юрій Іздрик описує це природнє
явище, порівнюючи його з жінкою
і називаючи «моє атмосферне щастя»

Дієтична літня
окрошка
Легкий холодний суп втамує голод
і освіжить навіть у найспекотніший
день. Головне — накришити
все заздалегідь і потримати
в холодильнику хоча б годину
Інгредієнти: 4 огірки, 3–4 картоплини, 3 яйця, 1 л кефіру, 1 пучок кропу,
1 пучок зеленої цибулі, сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Приготування. Картоплю і яйця відваріть до готовності. Дайте охолонути,
почистіть і покришіть. Зелень дрібно
наріжте, посоліть і примніть руками або
товкачем, щоб пустила сік. Молоді огірки
можна не чистити, а зі зрілих краще зняти
шкірку. Покрайте їх кубиками або потріть
на грубій тертці. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і залийте кефіром.
Перед подачею поставте окрошку в холодильник, щоб охолола і настоялася.
А в «Цікавій газеті на вихідні»
за 9 липня — ціла сторінка рецептів
страв із молодими огірочками. Ви здивуєтеся, але з них можна приготувати
не лише салати та закуски, а й десерти
і напої! Не пропустіть: у наступному номері, за 16 липня, запропонуємо вам
незвичні ягідні соуси до основних страв.
Фото ukr.media.

А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру
Світлани Гончаренко, 10 липня — мінлива хмарність, вночі без істотних опадів,
вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
9–14 градусів тепла, вдень — 23–28 вище
нуля. За багаторічними спостереженнями,
цього дня найтепліше було 1947 року —
плюс 33, найхолодніше — 1961-го — 6 градусів вище нуля. 11-го — мінлива хмарність, вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер
південний, 5–10, вдень місцями пориви —
15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 13–18 градусів тепла, вдень —
25–30 із позначкою плюс. 12-го — мінлива хмарність, місцями можливий дощ,
гроза. Вітер північно–західний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі —
10–15 градусів тепла, вдень — 14–19 із позначкою плюс. 13, 14-го — мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ,
гроза. Вітер північно–західний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі —
8–13 градусів тепла, вдень — 16–21 із позначкою плюс.
Температура води у річці Стир — плюс 22,
в озері Світязь — 18 градусів вище нуля.
У Рівному 10 липня хмар на небі не спостерігатиметься, буде ясно, без опадів. Температура повітря — 13–26 градусів тепла, 11-го
— 18–30, 12, 13-го — 11–18,
1–18, 14го — 12–21 із позначкою
ю плюс.

Ведуча рубрики
и
Людмила ВЛАСЮК
ЮК
Тел. 72–38–94
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ВЛАДА І ГРОМАДА

9 липня 2020 Четвер

3

n Стосується кожного

У ВІЙНІ ЗІ СМІТТЯМ МИ ПОВИННІ
ЙТИ ЄДИНИМ ФРОНТОМ!
Фото imk.net.ua.

За даними екологічних організацій щорічно
на території України утворюється понад
27,5 тисячі несанкціонованих звалищ. Мізерні
штрафи не лякають тих, хто зумисне нищить
нашу природу, нівелює елементарні правила
сортування побутового непотребу та не думає,
які катастрофічні екологічні наслідки спричиняє
своїми діями.
Стимулювати українців свідоміше ставитися
до відходів та їх викидання пропонують гривнею
Соломія ДОБРОЛЮБОВА

ШТРАФИ ПЛАНУЮТЬ
ІСТОТНО ЗБІЛЬШИТИ

Від 6000 гривень і вище —
саме такі санкції за неправильне поводження зі сміттям
можуть запровадити, прийнявши відповідний законопроєкт (зареєстрований під
номером 3597). Авторами
документа є народні депутати
від групи «Партія «За майбутнє» Ірина Констанкевич, Ігор
Палиця, Тарас Батенко, Ігор
Гузь та інші.
Нардеп Ірина Констанкевич, як його ініціаторка,
розповідає, що покарання,
передбачене в законодавстві
за безконтрольне забруднення сміттям та відходами, вже
не має достатнього стримуючого ефекту.
Чинною редакцією Кодексу України про адміністративні правопорушення за нехтування вимогами щодо поводження з відходами під час їх
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення
або захоронення передбачено
штраф для громадян у розмірі від 340 до 1360 гривень
і для посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від
850 до 1700 гривень.
«Очевидно, що в сучасних
реаліях України такі суми перестали бути дієвим засобом
стримування від відповідного
правопорушення. Це призвело до небаченого зростання
кількості побутового сміття, що своєю чергою спричинило появу десятків тисяч
несанкціонованих звалищ
і забруднення довкілля. Законопроєктом разом із колегами вносимо зміни до Кодексу
про адміністративні правопорушення і зміни до Кодексу
про кримінальні правопорушення. Ми вивчали досвід
інших країн, штрафи загалом
у світі дуже високі. За недопалок це може бути 200 доларів, у деяких державах —
300 і вище. Ми запропонували істотно збільшити штрафи.
І найменший, який передбачається, — це 6000 грн — і для
громадян, і для посадових
осіб», — пояснює Ірина Констанкевич.
Законопроєктом
№ 3597 також пропонується
збільшити штрафи за псування сільськогосподарських земель, їх забруднення
до 24 тис. грн для громадян
та до 30 тис. грн для підпри-

ємців. За захоронення необроблених побутових відходів вони становитимуть відповідно до 23 тис. грн та більше
30 тис. грн.
Зменшити забруднення
навколишнього середовища
може кожен із нас. Для цього
передусім слід почати сортувати сміття у себе вдома.
Скло, пластик, макулатуру
вже давно приймають на переробку, хоча й не у великих

Ірина Констанкевич: «Ми вивчали досвід інших країн, штрафи загалом
у світі дуже високі».

бюджету ОТГ, ми не можемо
створити своє комунальне
підприємство. Без цього збір
сміття і забезпечення цієї послуги дуже ускладнене», —
пояснює Світлана Сидорук.
У той же час така ситуація

ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ
УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ
НА ВИВІЗ
ПОБУТОВИХ
ВІДХОДІВ

У Любешівській об’єднаній
територіальній
громаді «сміттєву»
проблему також намагаються
вирішити: рік тому в райцентрі
почали впроваджувати роздільний збір непотребу. Полігон твердих побутових відходів, який розміщений поблизу
Любешова, переповнений.
Депутат ради Любешівської
ОТГ, помічник народної депутатки Ірини Констанкевич
Сергій Неймарк (на фото)
розповідає, що в селах дуже

Констанкевич, як ініціаторка нового
« Ірина
документа, розповідає, що покарання, раніше
передбачене в законодавстві за безконтрольне
забруднення сміттям та відходами, вже не має
достатнього стримуючого ефекту.
масштабах. І головна причина — низька свідомість людей.
Бо замість правильного поводження з відходами, просто
звозять сміття в ліси, на окраїни сіл та містечок. І це питання
особистої культури поведінки
кожної людини. Величезну
роль відіграє і просвітницька робота серед населення.
У прерогативі ж держави —
передусім напрацювання законодавчих механізмів у війні
з побутовими відходами і забезпечення контролю за їх
виконанням.
ЗАМІСТЬ ЗВАЛИЩА —
ЗОНА ВІДПОЧИНКУ

Голова Сошичненської об’єднаної територіальної громади Світлана Сидорук
(на фото) розповідає, що у їхній
ОТГ система збору непотребу
ще поки що не налагоджена.
«На сьогодні ми розробили проєкт рішення про місцеві
правила благоустрою. Оскільки в нашої громади немає
прямих бюджетних відносин
з держбюджетом і в нас немає

»

абсолютно не виправдовує дії
громадян, які навіть не замислюються над пошуком альтернативних механізмів позбав-

ДО РЕЧІ:
У Сінгапурі за викидання сміття штраф становить
приблизно 650 доларів. Таке покарання дало змогу його
столиці досягти статусу найчистішого міста планети.
В Австралії за неправильне накопичення, транспортування і розміщення відходів штраф — 7,5 тисячі доларів для фізичних осіб та 15 тисяч — для юридичних; за засмічення території тривалий час — 250 тисяч доларів для
фізичних та 1 млн — для юридичних осіб.
У Польщі за засмічення території населених пунктів доведеться заплатити до 500 злотих (3,5 тис. грн),
за змішування небезпечних відходів, транспортування без дозволу — від 1 тис. злотих (7 тис. грн) до 1 млн
(7 млн грн).
багато
стихійних
сміттєзваб
ій
і
лищ.
«Силами сільрад вони
впорядковуються. Централізований вивіз побутових відходів налагоджений у Любешові та селах поблизу нього.
Цим займається комунальне
підприємство «Любешівкомфортсервіс». Оплата за вивезення сміття на людину
на місяць становить 11,5 грн.
Проте одна з найбільших про-

лення від
відходів.
і побутових
б
і
і
Очільниця громади зазначає, що передусім, звичайно
ж, слід працювати з людьми.
З Сошичненської ОТГ в цьому
можна брати приклад. Місяць
тому в Сошичному на окраїні
села місцеві мешканці самі
ліквідували стихійне сміттєзвалище, площею близько
50 сотих, а частину його території облаштували під зону
відпочинку.
Р

Е

К

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,
абсорбенти.
Можлива доставка.

Тел.: 0664087776, 0673629532 (Людмила), 0678166915,
0664081404 (Ніна), 0671195313, 0996278855 (Світлана),
0676348334, 0504887771 (Віта).

Л

А

М

блем — мешканці не хочуть
укладати договори на вивіз
непотребу і самовільно викидають його будь-куди, забруднюючи величезні території. Тому збільшення штрафів
за такі порушення вважаю дієвим методом», — наголошує
Сергій Неймарк.
У Прилісненській об’єднаній
територіальній
громаді централізований вивіз
сміття почали налагоджувати фактично відразу після створення
ОТГ. Нині цією послугою охоплені вже всі населені пункти.
Впроваджують роздільний
збір побутових відходів. Минулого року заступник голови
Прилісненської ОТГ Олексій
Гнатюк (на фото) мав можливість ознайомитися з досвідом Німеччини щодо розв’язання «сміттєвої» проблеми.
Поїздка стала можлива завдяки народному депутату України Ірині Констанкевич, з ініціативи якої громада включена
до учасників проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог».
«У Німеччині давно знають, що таке роздільний збір
сміття, а за несанкціонований
вивіз непотребу чи неправильне поводження із відходами
встановлені чималі штрафи.
Оплата за вивезення сміття
у Прилісненській ОТГ із розрахунку на одну людину становить
усього 7 гривень. Ми вже навіть
придбали прес для тюкування
пластику. Але переконати населення укладати договори
з нашим комунальним підприємством важко. Тут ще чимало
роботи у цьому напрямі», —
розповідає Олексій Гнатюк.
НАОСТАНОК

В Україні сміттям різного
виду і походження зайнято вже
понад 6,3 тис. га земельних
у
угідь.
Щороку громадяни викидають близько 11 млн тонн
непотребу, а це приблизно
3 кг на одну людину. Сміттє300
переробних заводів фактично
немає — переробляють лише
трішки
більше 3% відходів,
т
ще понад 2% — спалюють.
А майже 95% усе ще продовж
жують
захоронювати.
«У війні зі сміттям ми повинні використовувати усі
форми — просвітницьку, реф
пресивну, законодавчу. Законопроєкт № 3597 — лише
частина великої системної
і спільної роботи: уряду, місцевого самоврядування, правоохоронців і кожного з нас
особисто. Тільки об’єднавши
зусилля, ми дамо змогу нашим
дітям жити у безпечнішому
екологічному середовищі», —
наголошує народна депутатка
Ірина Констанкевич. n
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n Бачили очі, що вибирали...

Фото depo.ua.

Як щирий друг України Кваснєвський майже благає теперішню нашу владу зупинити репресивну машину.

Наче повернулися часи Януковича:
колишній президент Польщі
шокований діями Зеленського
«Не можемо мовчати», — саме такі слова є у заяві впливових європейських
політиків Александра Кваснєвського та Пета Кокса, які засудили політичні
переслідування опозиціонерів та активістів в Україні
Василь РОГУЦЬКИЙ

же чимало західних
політиків закликали
Володимира Зеленського схаменутися і припинити безпідставний тиск
на патріотичну частину суспільства. Але заява Кокса
та Кваснєвського є особливою, адже у 2012–2014
роках, тобто за часів Януковича, ці два політики за дорученням Європейського
парламенту працювали в
Україні, щоб «вирішити головну проблему політичних
в’язнів, політиків, які були
тоді у в’язниці». Нагадаємо,
що Янукович –точнісінько,
як зараз Зеленський, —
створював патріотам імідж
«фашистів та радикалів», а
опонентів, зокрема Юлію
Тимошенко, запроторив за
грати. Чинний глава Української держави поки що ще
не посадив ненависного
йому Порошенка, але вже
встиг звільнити Генпрокурора Руслана Рябошапку, який
відмовився безпідставно
переслідувати лідера опозиції. Зараз намагається
виписувати Порошенку
підозри новий, слухняніший
Генпрокурор Ірина Венедіктова.

У

«Європейська доля
України не досягається ревізіоністськими кроками
назад. Ми робимо цю заяву
через наше дружнє ставлення, нашу стурбованість
та нашу повагу. Мовчання
у таких умовах може розцінюватись як згода з тим,
що нині відбувається. Ми не
можемо мовчати», — «кричать» Пет Кокс та Александр
Кваснєвський у своїй заяві.

все-таки
« Ми
думали, що
повернутися до
цих часів 2012–
2014 років буде
неможливо. На
жаль, ми бачимо,
що це наразі
відбувається.

»

«Ми все-таки думали,
що повернутися до цих часів 2012–2014 років буде
неможливо. На жаль, ми
бачимо, що це наразі відбувається», — пояснив згодом в інтерв’ю журналістам «5 каналу» Александр
Кваснєвський своє рішення
звернутись до Володимира

Зеленського. «Коли ми написали цю заяву з Коксом,
то, звісно, мали на увазі не
лише Петра Порошенка.
Ми думали про всіх, котрі
сьогодні стали жертвами
системи політичного тиску на правосуддя, на суди,
на суддів, на всю судову
процедуру», — підкреслив
Александр Кваснєвський.
Він наголосив, що реакція світу на політичні переслідування в Україні є дуже
критичною. «Звичайно,
країни, де найголовнішим
принципом не лише політики, але й держави є верховенство закону, Конституція, незалежні суди, — за
цю історію Україну будуть
сильно критикувати. Президент Зеленський говорить,
що Україна хоче бути всередині європейської системи.
Вона прагне бути членом
ЄС і НАТО. Звичайно, якщо
суди не будуть незалежними, якщо влада впливатиме на суди, закони, судову
процедуру — то це суперечить найголовнішому принципу ЄС і НАТО. Звичайно,
це ускладнюватиме цей
процес. Ми в якомусь сенсі
повернемося в 2012 рік», —
застерігає Кваснєвський. n

n Біда одна не ходить

Захід України — у воді, Схід — у вогні
Внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло семеро людей
Микола РИМАР

оспіталізовано 24 постраждалих
включно із 15 дітьми. Двоє дітей на
учорашній день знаходились під кисневими масками. Через суху погоду та вітер пожежа охопила три лісництва, вогонь

Г

дістався до сіл Вовче та Смоляниново і знищив 45 хат та 80 дачних будинків.
Не виключено, що біда сталась через
спеціальні підпали. В зоні лиха працюють
не лише бійці Держслужби з надзвичайних
ситуацій, а й військові. На Луганщину прибув Президент Володимир Зеленський. n

Шановні «слуги», тим господарям, які трудяться на землі,
треба ще доплачувати, а не дерти з них останнє!

МАЄТЕ ПАЙ
У 4 ГЕКТАРИ?
Готуйтесь заплатити
за них 6 тисяч гривень!
Народні депутати від фракції «Слуга народу»
підготували законопроєкт №3131, у якому
пропонують запровадити для власників земельних
паїв новий податок
Василь УЛІЦЬКИЙ

ермерів змусять
із кожного гектара
щороку платити до
місцевих бюджетів близько півтори тисячі гривень,

Ф

Новий податок, якщо
Верховна Рада за нього
проголосує, посилить фінансовий тиск і на дрібних
та середніх фермерів, поставить їх у нерівні умови із
великими земельними ба-

який отримує мінімальну пенсію,
« Пенсіонеру,
треба буде віддати майже 4 місячні пенсії
на податок.
»
причому незалежно від
доходу. Середній розмір
паю в Україні становить
4 гектари. Тож його власнику доведеться викласти за
рік 6 тисяч гривень. Тобто
пенсіонеру, який отримує
мінімальну пенсію, треба
буде віддати майже 4 місячні пенсії на податок. Цим
кроком держава явно підштовхує користувачів паїв
швидко їх позбутись. Зрозуміло, що скуплять землю
багаті «латифундисти».

ронами. А коли зникне дрібне фермерство, то зникне
й українське село, бо ті,
хто володіє сільськогосподарськими холдингами,
не живуть на землі, а лише
експлуатують її. Якщо у цивілізованих країнах держава
заохочує дрібних та середніх господарників залишатись працювати у селах,
розвивати їх, то українська
влада, схоже, взяла курс на
знищення села. Допустити
цього не можна. n

n Пряма мова
Іван ТОМИЧ, голова громадської спілки «Союз
українського селянства», про ініціативу депутатів
від фракції Зеленського про запровадження нового
податку на земельний пай у розмірі півтори тисячі
гривень за гектар:

«

До 300 тисяч особистих селянських
лянських
льні паї до
господарств приєднали земельні
своїх господарств і на площі 3 — 4 га
е виробнивони ведуть вже більш товарне
н податку
цтво. Запровадження 6 тис. грн
ності. Це
на 4 га — це кінець їхньої діяльності.
ву.
удар по українському селянству.
А ширше — це зачистка з укра-їнської землі українських
селян.

»
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Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Крим треба віддати
татарам, тоді він
стане українським
До анексії півострова ми сім’єю щоліта
гостювали в родичів у Севаcтополі.
Тож зараз час від часу за сімейними
посиденьками постає питання: чи
погуляємо ще коли–небудь разом
тамтешніми набережними? Іншими
словами — чи повернеться Крим в Україну?
Кажуть «какая разніца» й атакують українську. Не дозволимо!

Петро ПОРОШЕНКО:
«Люди, які воюють із нашою мовою,
воюють із самою Україною»
Заява лідера «Європейської
Солідарності» у зв’язку з
тим, що Конституційний
Суд розпочав розгляд
справи про конституційність
Закону «Про забезпечення
функціонування української
мови як державної» за
поданням 51 народного
депутата
Петро
ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент
України

початку вони
прийшли за волонтерами і ветеранами.
Потім — за бойовими генералами і політиками–державниками.
Вони крізь пальці дивляться на

C

n Європа

диверсії п’ятої колони, зате переслідують тих, хто боронив і боронить країну. Хто захищав і захищає

думка, яку ми не
« Єдина
збиралися враховувати
при створенні мовного
закону, — це думка
Москви.

»

цінності. Кілька тижнів тому ми
дізналися про кримінальну справу
щодо Томоса. Сьогодні прийшли
по мову. Реваншисти атакують її
через Конституційний Суд.
На чолі атаки на українську —
ОПЗЖ. Їм допомагають окремі
«слуги народу» з високою кон-

Фото pmg.ua.

центрацією ідеологічної скловати. Впевнений, що люди, які
воюють із нашою мовою, воюють із самою Україною. Адже в
суспільстві розвиток і захист нашої мови не створює проблем.
Проблему це питання становить
лише для країни–агресора.
При створенні мовного закону ми врахували думки всіх
зацікавлених сторін, які сповідують державну політику. Єдина
думка, яку не збиралися враховувати, — це думка Москви. Переконаний, що закон про мову
цілком та повністю відповідає
Конституції України і поважає
права людей. Тут — одна з головних червоних ліній, порушення якої є наріжним питанням
національної безпеки. n

n Світ

Президент,
який сміявся
з коронавірусу,
підхопив його
Сміття – стаття українського «експорту» на Захід, за яку соромно.

Угорщина поскаржилася
Зеленському, що захлинається
в карпатському смітті
Глава цієї держави Янош Адер у листі до
українського Президента закликав вирішити
ситуацію із забрудненням річки Тиси, оскільки її
води несуть купи непотребу на угорську територію
Галина КРЕЩУК

аші машини (спеціальне обладнання для очищення річки. — Ред.) вже не в змозі впоратися
з обсягом сміття, яке надходить у нестримній
кількості», — заявив Адер, підкресливши, що така ситуація
«не гідна європейських стандартів». Як зазначає угорський
президент, основна причина забруднення полягає в тому,
що населення скидає свої відходи в заплави річок. Тиса,
одна з найголовніших річок у Східній Європі, протікає через
Угорщину і Сербію, де впадає в Дунай.
Аналогічний лист щодо ріки Сомеш Адер надіслав
президентові Румунії Клаусу Йоганнісу. Жителі цієї
країни, видно, теж не завжди користуються сміттєзвалищами, а викидають непотріб, де їм хочеться. n

«Н

7 липня в очільника Бразилії
Жаїра Болсонару підтвердили
позитивний діагноз
на COVID-19
Василина СМЕТАНА

лава цієї країни відомий своїм
скептичним ставленням до коронавірусу. Він називав нову хворобу «легкою простудою» і виступав
проти карантину, демонстративно не
носив маски. Зараз 65–річний Болсонару отримав можливість особисто перевірити «легкість» цієї зарази.
Поки що й справді нічого незвичного:
президент кашляє і має температуру
38 градусів.
Цікаво, що за три дні до підтвердження хвороби Болсонару брав участь
у святковому обіді з нагоди Дня незалежності США разом з американським
послом Тодом Чепменом, а також бразильськими міністрами оборони й закордонних справ і своїм сином. Чоловіки були без масок.
Зазначимо, що Бразилія займає
друге після США місце у світі за кількістю хворих на COVID-19, там таких
— мільйон 624 тисячі. 65 тисяч людей із коронавірусом померли. n

Г

а це запитання останні 6 років я відповідаю однаково. Півострів знову стане
нашим за трьох обов’язкових умов.
1. Росія має переживати внутрішню катастрофу, тобто розпадатись. Але цього мало. Тому —
2. Україна повинна розробити детальний план
повернення Криму на випадок розвалу «імперії
зла» й активно його впроваджувати. Але і цього
мало. Тому — 3. На півострові має бути сила,
яка б чітко заявила, що хоче в Україну. Такою
силою можуть бути і є кримські татари. Це розуміють окупанти, тому й переслідують їх.
У мене завжди викликала здивування сліпота української влади, яка після спроб Росії
«віджати» Крим на початку 1990–х, після інциденту з островом Тузла, продовжувала вважати найбільшою проблемою не російську там
присутність, а кримських татар. Коли Янукович
переніс свято Військово–Морських сил України на один із росіянами день — останню неділю
липня, я був присутній на спільному параді військових моряків у Севастополі. Пам’ятаю, не
відчував ніякої радості, а лише розгубленість.
Не витримав і підійшов до нашого офіцера:
«Хіба ви не розумієте, що крокуєте разом із
єдиним ймовірним ворогом?»…
26 лютого 2014 року, коли повинно було
відбутися засідання Верховної Ради Криму,
на якому, як передбачалось, депутати мали
проголосувати за вихід півострова зі складу
України, кримські татари зібрали 10–тисячний мітинг і не дали це зробити. Чесно кажучи,
не міг тоді повірити: невже ми відбились? На
жаль — ні, бо наступного дня приміщення парламенту захопив російський спецназ… За цей
мітинг окупанти досі затримують татар і садять
в тюрму. Маємо про це пам’ятати. Пам’ятати,
що беззбройні кримські татари зробили все,
що могли на той час. І що зараз їх продовжують
залякувати і репресувати. Нема тижня, щоб не
з’явилась новина, що до когось із татар додому
знову увірвалися з «обшуком».
Зараз у моїй багатоповерхівці купила квартиру кримськотатарська сім’я, яка вирішила
покинути півострів. Вона не одна така. Росія
робить усе, щоб вкотре в історії витиснути киримли з рідних земель.
У майбутньому Крим повинен мати автономію, але не російську, як це фактично було
раніше, а кримськотатарську, яка б гарантувала збереження і розвиток цього народу. Якщо
це станеться, то півострів завжди буде українським. І навпаки: кримськотатарським він
зможе стати лише з Україною. n

Н

n Тривожний факт

У ЛЬВОВІ Є ХВОРИЙ
НА МАЛЯРІЮ
46–річний чоловік нещодавно повернувся
з Уганди, що в Африці
ахворювання передається від комарів, — розповіла епідеміолог Львівщини Наталія Тімко для «Еспресо».
— Нині пацієнт лікується, ми застосовуємо
специфічні протималярійні препарати. Ця
недуга досить не передбачувана, може перебігати від легкої форми і до летальних
випадків. Торік пацієнт, який теж приїхав з
Африки, помер від малярії, врятувати його
не вдалося».
Утім, Наталя Тімко заспокоює: українські
комахи нам не страшні. n

«З
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«Нудизм» на озері в Холопичах

І підтримка падає, і Порошенка вчора не вдалося посадити...

Рейтинг «Європейської
Солідарності» перевищив 20%,
«Слуга народу» продовжує падати
З квітня минулого року, коли відбувся
другий тур президентських виборів,
співвідношення електоральної підтримки
у парі Зеленський — Порошенко зазнало
суттєвих змін
Петро МАКАРУК

ро це свідчать результати дослідження компанії SOCIS, яке
проводилося з 24 по 30 червня
2020 року.
Володимир Зеленський втратив
10%, натомість Петро Порошенко
на стільки ж наростив підтримку. Якби
другий тур президентських виборів
відбувся наступної неділі, то за Володимира Зеленського віддали б голоси
65,4%, за Петра Порошенка — 34,6%.
Якби найближчих вихідних відбувся перший тур виборів глави держави,
то загалом серед тих, хто визначився
і піде голосувати, Володимир Зеленський має підтримку 36,6%, Петро
Порошенко — 20,9%, Юрій Бойко —
16,0%, Ігор Смешко — 6,9%, Юлія
Тимошенко — 6,9%.
Партія «Слуга народу» за рік після
позачергових парламентських виборів втратила 16,5%. У липні 2019-го
за політсилу Зеленського віддали голоси 43,16%, зараз за неї готові проголосувати 26,6%.
«Європейська Солідарність» наростила підтримку більш ніж у 2,5 раза,
або на 13,2%. Якщо у липні 2019 року
партія Порошенка отримала 8,1%,
то зараз за неї готові проголосувати

П

21,3% респондентів.
Більш ніж на 5% зріс рейтинг партії
«Опозиційна платформа — За життя».
Торік за неї віддали голоси 13,05%
виборців, зараз партію Бойка–Медведчука готові підтримати 18,6% опитаних.
7,3% підтримують ВО «Батьківщина», 5% віддають перевагу партії

у липні 2019 року
« Якщо
партія Порошенка
отримала 8,1%, то
зараз за неї готові
проголосувати 21,3%
респондентів.

»

«Сила і честь». Решта політичних сил
не долають 5-відсотковий бар’єр.
Дослідження проводилось методом телефонного опитування. Вибірка
репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних
територій на Сході України) за такими показниками, як стать, вік, регіон
проживання та тип населеного пункту.
Опитано 2000 респондентів. n

n Шок!

ВБИЛИ І ЗАКОПАЛИ В ПОЛІ?
У результаті проведених
розшукових заходів і слідчих
дій оперативники вийшли
на злочинців, причетних
до умисного вбивства
79-річного жителя села
Бармаки на Рівненщині
Богдана КАТЕРИНЧУК

Його тіло 7 липня, близько
17.30 розкопали на кукурудзяному
полі неподалік гаражного кооперативу на вулиці Хутірській. За інформацією відділу комунікації поліції
Рівненської області, повідомлення
про безвісти зниклого 79-річного чоловіка надійшло до правоохоронців
ще 15 червня. Він не з’явився на чергове судове засідання. Адвокат спо-

чатку намагався самотужки встановити місцезнаходження клієнта, але
телефон його залишався вимкненим. Востаннє потерпілого бачили
орієнтовно 22 травня на території
гаражного кооперативу «Джерело».
Пенсіонер був співвласником кооперативу й останнім часом проживав у його підсобному приміщенні,
оскільки судився з іншим власником
щодо майнових прав.
Триває досудове розслідування за попередньою кваліфікацією
ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу
України (умисне вбивство). Працівники карного розшуку Рівненського
районного відділення поліції та обласного управління встановили коло
осіб, причетних до злочину. Наразі
тривають слідчі дії. n

У цьому селі
Локачинського
району місцеві
відпочивальники
побилися
з приїжджими.
Через те, що ті,
зламавши шлагбаум,
заїхали на пляж
із моторним човном.
Під час «гарячої»
фази конфлікту
один із «гостей»,
за версією тутешніх
жителів, зняв труси
і вигукнув: «Будете
у мене сос***».
Тепер приїжджі
доводять, що
постраждала
сторона — вони
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Сподіваємось, що правоохоронці об’єктивно розставлять
крапки над «і» у цьому кулачному бою.

Степан ЛУГОВИЙ

«Я ВИКЛИКАЛА ПОЛІЦІЮ, НА ЩО ЦІ
НЕВІДОМІ СКАЗАЛИ: «ЛОКАЧИНСЬКІ
ЇДУТЬ, ТО МИ ПАРІШАЄМ»

Інцидент трапився в неділю, 5 липня. Ситуація набрала розголосу завдяки
місцевій мешканці Мар’яні Дишко, яка
наступного дня описала конфлікт у соціальній мережі.
«Невідомі, як згодом виявилось,
жителі Торчина, котрі, як самі заявили,
«мають дуже багато грошей, і їм нічого не страшно», приїхали на громадський пляж Холопичівського заказника
з моторним човном, зламавши шлагбаум
із написом «В’їзд заборонено», встановлений жителями Холопичівської громади», — розповідає авторка допису.
За її словами, на зауваження відпочивальників «гості» не реагували. «Коли
я стала перед автомобілем, водій не зупинився, їхав на мене з криком: «Якщо
я не прав, дзвоніть на 102». Я викликала
поліцію, на що ці невідомі сказали: «Локачинські їдуть, то ми парішаєм», — описує інцидент Мар’яна Дишко.
Далі почалася бійка, у якій дісталося
і тутешнім, і приїжджим.
У якийсь момент, пише місцева мешканка, один із «гостей» продемонстрував
геніталії. «Він зняв труси і привселюдно
в присутності неповнолітніх показав статевий орган зі словами: «Будете у мене
сос***», що, я вважаю, цілком підлягає
під кваліфікацію хуліганства», — каже
Мар’яна Дишко.
Згодом, за розповіддю авторки, прибув заступник начальника Локачинського
відділення поліції, добрий знайомий цих
невідомих, і шукав, хто цим «законослухняним громадянам» наставив синців.
«Сьогодні я була у відділку і зіткнулася з розповсюдженим у нашій країні
явищем кумівства і корупції, адже ці «молодики» приїхали на «Лексусі», написали заяви — і тепер слідство йде в іншому
напрямку! — розповідає пані Мар’яна. —
Хуліганство не розглядають, а шукають
«мінімум 6 мужиків, які били нас, інакше завтра буде область»! Слідчий бігає
на вулицю до «потерпілих», а ми чекаємо
по 3 години своєї черги!»
Обурює жительку Холопичів і те, що
факт демонстрації геніталій слідчий нібито не вважає хуліганством. «Слідчий
сказав, що як хуліганство демонстрацію
статевих органів, лайку, бійку не розглядають, адже цей чоловік, «просто хотів
зняти шорти, а знялися труси», — написала Мар’яна Дишко.
«ВОНИ ПРИТИСНУЛИ НАС ДО БУСА,
ЩОБ НЕ БУЛО МОЖЛИВОСТІ
ВТЕКТИ»

Свою версію конфлікту ввечері у вівторок, 7 липня, виклав підприємець
із Торчина Руслан Шепелюк.
«Я зі своїми друзями, кумами, дружиною, дітьми і батьками на чотирьох авто

зняв труси і привселюдно
« Він
в присутності неповнолітніх
показав статевий орган.
»
поїхали на озеро в Холопичі з моторним
човном. Три машини ми залишили перед
шлагбаумом, а бусом із човном заїхали
під пляж, щоб спустити його на воду», —
написав підприємець у фейсбуці.
Чи ламали приїжджі шлагбаум, Руслан Шепелюк не уточнює. Тільки стверджує, що до них підійшов старший чоловік (як потім з’ясувалося — сільський
староста) і сказав забиратися геть.
«Я йому відповів: вважаю, що перебуваю тут на цілком законних підставах,
а якщо хтось думає інакше, то нехай викличе поліцію, яка з усім розбереться. Він
сказав: «Зараз підтягнуться наші хлопці,
і поліцію будете викликати ви», — описує
інцидент підприємець.
Хлопці «підтягнулися». Їх, за словами
Руслана Шепелюка, було чоловік 15 проти сімох приїжджих. «Вони обступили
нас і притиснули до буса, напевно, щоб
не було можливості втекти», — каже підприємець.
Зі старостою, як запевняє Руслан Шепелюк, прийшов чоловік «неслов’янської
національності, який розмовляв російською мовою і був добряче напідпитку».
«Цей чоловік нецензурно висловлювався
на нашу адресу і стосовно моїх батьків
та почав мене шарпати і наніс мені удар
кулаком під праве око», — пише він.
За його словами, розборонили чоловіків дружини й діти. Руслан Шепелюк
стверджує, що староста сказав, аби приїжджі забирались геть, бо «вже отримали
своє». Проте торчинці нібито вирішили
перевести все у правове поле, тому дочекалися прибуття поліції, поїхали в Локачі зафіксувати побої і написали відповідні заяви.
СИТУАЦІЯ НА КОНТРОЛІ
В ГОЛОВНОГО КОПА ОБЛАСТІ

У вівторок, 7 липня, вранці інцидент
прокоментував сектор комунікації поліції Волині. Кажуть, ситуація на контролі у начальника ГУНП в області Юрія
Крошка.
«Усі викладені в дописі факти поліція взяла до уваги, — йдеться в коментарі пресслужби поліції Волині. — До ЄРДР
внесено відомості за ст. 125 ККУ
(умисне легке тілесне ушкодження)
та за ст. 296 ККУ (хуліганство). Також
у ГУНП у Волинській області призначено службове розслідування щодо
можливої бездіяльності працівників
поліції, їхньої поведінки, спілкування
з учасниками інциденту тощо. Позиція
керівництва ГУНП однозначна: ми проти однобічності і будь-яких проявів упередженості — усі такі факти ретельно
розслідуються, за результатами будуть
прийняті відповідні рішення, у тому числі, можливо, і кадрові». n
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Копальні закриватимуть
цивілізовано? Кого цього разу
«ощасливить» уряд?
Нещодавно
в шахтарський
Нововолинськ
надійшла приємна
звістка: 16 мільйонів
758 тисяч гривень
бюджетних коштів
отримано на
погашення боргів
працівникам
структурних підрозділів
державного
підприємства
«Волиньвугілля».
Це ще одна частина
від запланованої
у держбюджеті
на 2020-й суми для
потреб гірників краю
в розмірі 152 мільйони
746 тисяч гривень
Алла ЛІСОВА

інансування ДП «Волиньвугілля» здійснюється згідно з урядовою програмою реструктуризації галузі. Виділені кошти
дають змогу розрахуватися
з працівниками за останні
місяці і зняти на деякий час
соціальну напругу. Адже нинішній рік також відзначився
протестами під стінами ДП
«Волиньвугілля». Ще не так
давно шахтарі влаштували
пікет у зв’язку з призначенням на посаду виконувача
обов’язків генерального директора Юрія Благути. Тоді
й звучали думки про доцільність розформування управлінської структури — «контори» державного підприємства.
Але тим, зрозуміло, «шахтарська» проблема не вирішується. З огляду на відсутність коштів для оснащення
лав, придбання нової техніки, непорозуміння у питаннях
збуту палива досі невідома
подальша доля гірничої галузі Волині. І найголовніша причина — це припинення робіт
із завершення будівництва
копальні №10, куди після закриття відпрацьованих шахт
мали перейти гірники Нововолинська.
А тим часом в Україні готують пілотний проєкт із закриття копалень в одному з
міст, використовуючи німецький досвід. Про це в інтерв'ю
«Радіо Свобода» заявила виконувачка обов'язків міністра
енергетики Ольга Буславець.
За словами чиновниці, у
65 містах України шахти є чи
не єдиними підприємствами,
де можуть заробляти люди.
Там майже в кожній сім’ї
хтось працює на копальні і є
єдиним годувальником. Потрібне розуміння, яким чином
цих людей захистити, дати
можливість трансформува-
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ОВИНИ КРАЮ
І СЕРЕД НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ –
ПРИХИЛЬНИЦЯ НОВОРОСІЇ
Прокуратура Волинської області скерувала до суду
обвинувальний акт у розслідуваному слідчими
управління СБУ в області кримінальному провадженні
про розповсюдження 43-річною мешканкою Ковеля
матеріалів із закликами до насильницької зміни
чи повалення конституційного ладу в Україні та
спробами розпалювання національної ворожнечі
Наталія МУРАХЕВИЧ

ідозрювана через свою сторінку у російській соціальної мережі «Вконтакте» розміщувала матеріали, в
яких ратувала за зміну шляхом воєнних дій в Україні
форми правління та державного устрою, перепощувала повідомлення з груп так званих ополченців Новоросії. Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців,
ображали їхні патріотичні почуття, честь і гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Нині волинянку обвинувачують у вчиненні злочинів за
ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, і
невдовзі вона постане перед судом. n

П

ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ
ПРАВООХОРОНЦЯ НЕ ВДАЛОСЯ
Учора в Луцьку попрощалися з командиром взводу
управління патрульної поліції у Волинській області
Олександром Волошиним
У 1990-х роках у шахтарському Нововолинську було закрито
шість підприємств, серед яких значилися такі,
на котрих могли й досі добувати вугілля.

тися регіонам, аби там з’явилися нові робочі місця.
Ольга Буславець повідомила, що вже є домовленість
з німецькою стороною, зокрема з канцлером Ангелою
Меркель, щодо допомоги у
проведенні комплексної роботи в рамках пілотного проєкту, оскільки ФРН має чима-

— обладнання, з допомогою
якого його можна видавати
на-гора. Чи довго протримається на плаву «Бужанська» з її
високозольним вугіллям — залежить від того, яку стратегію
виробить держава стосовно
гірничих підприємств.
Напевно, було б менше
невдоволення і протестів у

шість копалень ліквідували варварським
« Перші
способом, у результаті якого нагріли руки
окремі особи. Гірники змушені були виїхати
на заробітки.
лий досвід у закритті шахт.
Враховуючи його, слід визначити чіткі критерії для тих, хто
може потрапити у цей проєкт,
який згодом реалізують і в
інших містах. Головні плюси
задуму — вирішення соціальних та екологічних питань, а
також створення вакансій.
В. о. міністра додала, що таке
мономісто поки не обрали.
«А чи має Нововолинськ
шанси потрапити у проєкт з
огляду на критичну ситуацію в
нашому краї?» — поцікавилася думкою голови Волинського теркому працівників вугільної промисловості Романа
Юзефовича. Роман Віталійович зазначив, що профспілкові активісти обговорювали
таку ймовірність і не виключено, що найближчим часом,
коли проєкт «запустять» офіційно, готуватимуть необхідний пакет документів для
участі в ньому.
Нагадаємо, що у 1990-х
роках у шахтарському Нововолинську було закрито шість
підприємств, серед яких значилися такі, на котрих могли й
досі добувати вугілля. У 2000-х
ще дві копальні реструктуризували — № 5 і зовсім недавно
— №1, роботи на якій ще тривають. На черзі — шахта №9. І
хоч до кінця не вибрані поклади
якісного вугілля, та в дефіциті

»

шахтарському середовищі,
якби закриття проходило цивілізовано. Адже відомо, що
перші шість копалень ліквідували варварським способом,
у результаті якого нагріли
руки окремі особи. Гірники
змушені були виїхати на заробітки. Деякі влаштувалися на
нові підприємства, які відкрилися завдяки функціонуванню
Закону про територію пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності в Нововолинську
та селищі Жовтневому. Хоча
й тоді багато велося мови про
соціальні програми, які так і
залишилися лише на папері.
Тому далеко не всі підземки
вважаються офіційно ліквідованими через невиконання
окремих пунктів, вписаних у
проєкті реструктуризації. Але
схоже на те, що це зараз нікого не хвилює.
Знову вигадувати велосипед, мабуть, не варто. Бо
всім зрозуміло, що, закривши
шахту (свого часу на кожній із
них працювала майже тисяча
робітників), людям потрібно
запропонувати рівноцінну
альтернативу. Якщо її не буде
— не матимемо розвитку, а
лише хвалитимемо Європу,
яка дає можливість вчорашнім гірникам прогодувати
свої сім’ї. n

Олена ВОЛИНЕЦЬ

липня вранці, повідомляє сайт відомства, під час патрулювання на вулиці Володимирській в обласному
центрі сталася дорожньо–транспортна пригода за
участю службового автомобіля Mitsubishi Outlender. Унаслідок цього 25–літнього молодшого лейтенанта поліції, який
був на пасажирському сидінні і зазнав важких травм, шпиталізували. На превеликий жаль, попри всі зусилля лікарів,
врятувати йому життя не вдалося. Молодий чоловік помер
у лікарні о 2–й годині ночі, так і не прийшовши до тями.
Керівництво управління патрульної служби та колеги
висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким Олександра (у нього є дружина й донечка).
Відомо, що під час патрулювання службове авто врізалося у стовп. З відео, оприлюдненого в інтернеті, видно,
що спочатку автомобіль спокійно рухався по безлюдній
вранішній дорозі, а в якийсь момент злетів на узбіччя… n
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ВЛАДА НОВОВОЛИНСЬКА
ДОПОМОЖЕ СІМ'ЯМ ПОГОРІЛЬЦІВ
Минулої неділі ввечері в селищі Благодатному,
що належить до міста гірників, сталася пожежа
Роксолана ВИШНЕВИЧ

наслідок короткого замикання в електромережі загорівся одноповерховий будинок на вулиці Миру, в
якому мешкали чотири сім'ї. На боротьбу з полум’ям
прибули пожежники з Нововолинська, Іваничів та Володимира–Волинського, однак вогонь встиг наробити лиха:
знищені речі домашнього вжитку, побутова техніка, стеля,
покрівля, електропроводка, пошкоджено підлогу.
Погорільці звернулися у міську раду з проханням допомогти компенсувати матеріальні збитки. Перший заступник
міського голови, секретар ради Андрій Сторонський сказав,
що з міського бюджету їм буде виділена матеріальна допомога. На ці кошти можна буде розпочати ремонтні роботи.
Підтримати людей у біді закликав також селищний голова
Благодатного Олександр Топорівський, опублікувавши в
соцмережах номери банківських карток потерпілих. n
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n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

ЗНАЮ: МИ ТАКИ
СТРІНЕМСЯ…
Євгенія НАЗАРУК

Криниці соснове черево,
Мов справжня — плакуча вербичка…
Ти — профі. Майстер по дереву.
А в мене — квіткова крамничка.
Ти любий мені, як сонечко.
Я гарна тобі, як рожа.
У нас підростає донечка,
На тебе, коханий, схожа.
В нас мило і пахне м’ятою
І стиглими папірівками,
І стежка біжить під хатою,
Вистукує в сад підківками.
В нас щастя хлюпоче хвилею,
Веселкою сяє на стелі.
Сюди щовесни із вирію
Летять до гніздечка лелі.
…Криниця й вербичка снилися
І долі слова напутні…
Я знаю: ми таки стрінемся…
Колись… у житті майбутнім.
с. Лище
Луцького району. n

Ольга Більська стала
для Симона Петлюри коханою
дружиною на все життя

n Ніхто, крім тебе

Фото i2.wp.com.

«РЕЄСТРУЮЧИ ШЛЮБ, МИ ОБРУЧКАМИ
НЕ ОБМІНЯЛИСЯ — БЕРЕГЛИ ЇХ
ДО ТАЇНСТВА ВІНЧАННЯ»
Наші герої Наталія й Анатолій Комарі живуть у селі Корост Сарненського району на Рівненщині.
У цьому році вони відзначать 15-у річницю свого шлюбу. Про те, як дорожать своїм сімейним щастям,
свідчили одкровення жінки
Фото з домашнього архіву родини КОМАРІВ.

ність здобула, щоб закріпитися в дошкільному закладі.
Зараз Наталія в декретній відпустці. Чоловік працює в лісовому господарстві. Він облаштовує, за словами
господині, життя їхньої сім’ї, «щоб було
де жити і за що».
Про свого Анатолія говорить,
не стримуючи сліз розчулення:
— Може, він не часто освідчується, бо не дуже щедрий на слова, зате
я бачу його турботу. Він у мене надійний, а це дуже важливо. Ще як ми
почали зустрічатися, то я відчула особливо турботливе і бережне ставлення
до себе. Таким є і зараз. Моя думка ніколи не була для нього другорядною —
завжди з нею рахується…
«ПОВАГА, ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І…
ЛАСКАВІСТЬ»

n Притча

«ВИДНО,
Я ЗАПІЗНИЛАСЯ…»
Про вічну і справжню любов
іля краю поля стояли Любов і Розлука й милувалися молодою парою.
Розлука каже: «Закладемось, я їх
розлучу?!» А у відповідь чує: «Зачекай,
дай я зроблю до них всього один підхід,
а потім уже ти — і тоді ми побачимо, чи
зможеш їх розлучити». Розлука погодилася.
Любов підійшла до молодої пари,
доторкнулася до них, подивилася в їхні
очі і побачила, яка між ними виникла
іскра… Відійшла і каже Розлуці: «Тепер
твоя черга». Та відповіла: «Ні, зараз
я нічого не зможу зробити, бо їхні серця наповнені любов’ю. Я прийду до них
пізніше».
Минув час. Розлука заглянула в будинок і побачила молоду матір з немовлям,
батька. Вона сподівалася, що любов уже
в минулому, і тому з надією переступила
поріг будинку. Але, подивившись в очі
подружжю, побачила Подяку. Тож повернулася і сказала: «Я прийду до них
пізніше».
Наступного разу Розлука побачила, що в будинку галасували діти, з роботи прийшов втомлений чоловік, мати
заспокоювала малечу. Вона сподівалася, що тепер точно зможе їх розлучити.
Але, заглянувши в очі, побачила Повагу
і Розуміння. Знову на потім відклала свій
задум. Прийшла за якийсь час, дивиться — діти вже дорослі, сивий батько щось
їм пояснює, дружина порається на кухні.
Глянула Розлука в їхні очі й розчаровано
зітхнула, бо побачила в них Довіру.
Минуло ще трохи часу. Навідалася
знову Розлука у вже знайомий будинок.
Дивиться, а там бігають онуки, біля каміна сидить засмучена старенька жінка.
Розлука думає про себе: «Ну ось, напевно, мій час настав». Хотіла подивитися
жінці в очі, але та встала і вийшла з дому.
Розлука подалася за нею. Незабаром
прийшла старенька на цвинтар і сіла біля
могили. Це була могила її чоловіка.
«Напевно, я запізнилася, — подумала Розлука, — час зробив за мене мою
роботу». Та заглянула в заплакані очі
старенької і побачила в них Пам’ять —
Пам’ять про Любов, Вдячність, Повагу,
Розуміння й Довіру…
Джерело: Тутка. n

n Почуття славетних

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Б

Четверо дітей подружжя Комарів візьмуть колись із батьківського дому і в своє доросле життя любов, повагу,
взаєморозуміння та... ласкавість.

— Коли ми ще зустрічалися
зі своїм майбутнім чоловіком,
то я відчувала особливу турботу
з його боку, бережне ставлення
до себе. І зараз він такий —
люблячий, надійний, — каже
жінка і не втримується від сліз.
Ці сльози розчулення
довелося побачити не раз:
і тоді, коли Наталія згадувала,
як зароджувалося їхнє
з Анатолієм кохання, і коли
розповідала, яким він є
чоловіком, батьком
Катерина ЗУБЧУК

«ЩЕ В ОДИНАДЦЯТОМУ КЛАСІ
Я ЗНАЛА, ЩО ВИЙДУ ЗАМІЖ
ЗА АНАТОЛІЯ»

Наталія родом із села Одринки.
Із майбутнім чоловіком їх познайомив
її двоюрідний брат, який приятелював
з Анатолієм.
— Це був 2002-й рік. Весна. Запам’яталося, що на Пасху Толик, який
приїжджав у наше село на танці, вперше провів мене додому, — пригадує
Наталія. — Коли ми почали зустрічатися, він був уже студентом — у Рівному здобував професію педагога-філолога. Власне, закінчував виш,
бо ж на шість років старший від мене,
а я ходила в десятий клас у його рідному Корості. А коли пішла в одинадцятий, то він уже вчителював тут. Правда,
мене не вчив.
Свої побачення вчитель і учениця
тримали в секреті. Хоч від однокласників, звичайно, важко таке приховати — вони знали про їхній роман. А одного разу Наталія зрозуміла, що і матері Анатолія, педагогу, яка була в неї
класним керівником, відомо, з ким
зустрічається її син. Якось він поїхав

на курси і певний час його в школі
не було. На перерві майбутня свекруха підійшла до неї і сказала: «Тобі від
Толика привіт». Уже тоді, певно, дівчина зрозуміла, що мати Анатолія була
не проти його вибору. А про те, що
двоє молодих людей знайшли одне
одного, свідчать слова Наталії:
— Коли я закінчувала одинадцятий клас, то уже знала, що вийду заміж за Анатолія, що наші долі поєднаються. Після дев’ятого зустрічалася
з одним хлопцем із сусіднього села
Грушівка, з яким знайома із дитинства. Але він був мені більш як брат.
Проводжав додому, та трепетних почуттів не було. Ось коли у моєму житті
з’явився Анатолій, тоді зрозуміла, що
таке любов. Дорожила ним, боялася,
аби з коханим не сталося якої біди.
«І КОЛИ ВЖЕ БУДЕ НАШЕ
ВЕСІЛЛЯ?»

Це запитання Наталія не раз чула
від Анатолія ще тоді, як закінчувала
школу. Сьогодні, вертаючись думками
до тих літ, жінка говорить:
— Мені здається, що і освідчився
він мені саме так: замість традиційного «Я тебе люблю» почула відразу
пропозицію руки і серця. Я йому на те:
«Почекай, дай студенткою стану, трохи повчуся. Де ж то зразу після школи
і заміж».
Й Анатолій чекав. Наталія вступила до вишу. У Рівному здобувала фах
вчителя математики. Коли ж закінчила
перший курс, він прийшов її сватати.
Це був серпень 2005-го. А у жовтні
відгуляли весілля. Про пам’ятну подію
у нашої героїні особливий спогад:
— Ми розписалися ще 17 вересня.
Це процедура, вважаю, яку наречені
зобов’язані пройти перед законом.
Але у той день, до речі, ми обручками
не обмінялися — почекали таїнства

вінчання. Одягли їх, одержавши з рук
отця Володимира — настоятеля храму
мого рідного села Одринки, де брали
церковний шлюб.
Про те, що Наталія постаралася, аби про їхнє весілля збереглася
пам’ять для дітей, онуків, свідчить
фотоальбом, де зібрані світлини, що
розповідають і про підготовку до торжества, і про саме дійство. На одному
з фото — наречена з подружкою-однокласницею у старовинних українських костюмах, які доповнюють барвисті віночки на головах. Так вони були
одягнені, коли запрошували гостей

він не часто
« Може,
освідчується, бо не дуже
щедрий на слова, зате
я бачу його турботу.
Він у мене надійний,
а це дуже важливо.

»

на весілля. Виявляється, таке вбрання
дівчата по частинах збирали. За словами Наталії, збереглося воно в декількох сім’ях, то в них і позичали. На сьогодні, правда, ця традиція забута, бо й
не ходять селом дівчата, і не звучить
їхнє: «Просили тато й мама…».
— Колись весілля було в шалаші,
а тепер здебільш — по кафе та ресторанах. Усе стало простіше: батьки молодих самі за тижнів два повідомлять
гостей, де чекають їх, ото і все, — говорить жінка.
А ще у весільному альбомі є знімок,
на якому молодиці місять коровай.
Кликала мати нареченої на це дійство,
як це здавна прийнято, тих жінок, у кого
шлюб вдало склався (розлучені, вдови
на цю роль не годяться), аби і в її доньки сімейне життя було щасливим.

Анатолій і Наталія: так дивитися на чоловіка
може тільки та жінка, яка кохає і знає,
що почуття ці взаємні.

«ЧОЛОВІК КАЗАВ, ЩО
У ПРИЙМАКИ НЕ ПІДЕ, БО САМ
ХОЧЕ ХАЗЯЙНУВАТИ»

Батько Наталії планував, що молоді
житимуть в Одринках. Ще як заручини
були, то уже визначив, у якій кімнаті
вони поселяться. Але після весілля все
перегралося. Сказав Анатолій дружині:
«Невже тобі добре було щодня і в дощ,
і в сніг до школи добиратися? Тепер же
мені на роботу треба буде цей шлях
долати». Одне слово, переконав, що
у його батьків у Корості буде їм комфортніше, і пішла Наталія в невістки.
Але оскільки чоловік, як виявилося,
ще до їхнього одруження купив ділянку
під забудову, то відразу ж, вважай, почали зводити свою хату. До речі, коли
згодом жінка між іншим нагадувала чоловікові, як під час заручин і на життя
у приймаках погоджувався, то він казав, що на будь-яку пропозицію майбутнього тестя пристав би, аби віддав
її за нього заміж.
У 2009-му справили вони новосілля у хаті, яка задумувалася нібито як тимчасове житло. Тільки ж,
як то ведеться, нема нічого постійнішого, ніж тимчасове, — одинадцять
років тут живуть. Поряд на обійсті
виріс просторіший будинок у двох
рівнях. Правда, кажуть тепер, буде
він уже для їхніх дітей — росте ж двоє
доньок і двоє синів.
— Учителювання чоловік покинув
років через чотири, як ми одружилися, — розповідає жінка, — бо це,
як сказав, не його. Трохи торгівлею займався. На заробітки їздив, бо ж перш
одне будівництво було, тепер інше.
Ну а я одержала диплом вчителя математики, але оскільки роботи в школі за спеціальністю не було, то пішла
працювати вихователем у дитячий садочок, який якраз у селі відкривався.
Відповідно заочно ще одну спеціаль-

Так склалися обставини, що ми
в основному розмовляли з Наталією.
Анатолій зайшов у хату, закінчивши
свої справи по господарству, де триває будівництво. Одне слово, не чув,
як тепло відгукується про нього дружина. Тим більш цікаво було почути, що ж
скаже чоловік і про їхній шлюб, і про
свою суджену зокрема.
— Вибирав собі половинку — найкращу з усіх — таку і маю. Наталія і дружина любляча, і мама турботлива, і хазяйка хороша…
Анатолій тішиться з того, що зараз у нього менше розлук із сім’єю.
А було ж, що на заробітки їздив і місяцями не бував вдома. Чи роботу в Корості мав таку, що коли йшов вранці
з хати, то діти ще спали, а як вертався ввечері, то вони вже дивилися сни.
Дмитрик, якому на той час було півтора-два роки, навіть трохи сторонився батька, оскільки бачив його рідко.
Ситуація змінилася, коли, як пригадує
подружжя, Наталія вийшла на роботу
і склалося так, що Анатолій був більше
вдома з малим. Тоді вони й подружилися. А що може бути прекрасніше, ніж
те, коли діти ростуть на твоїх очах і ти
не пропускаєш ці неповторні миті?!
Мова зайшла про те, на чому тримається сім’я.
— Повага, взаєморозуміння, вміння в чомусь поступитися, — перераховувала Наталія. А семилітній Дмитрик,
який присутній в кімнаті, де ми спілкувалися, але, здавалося, зайнятий своїми справами, несподівано додає:
— І ласкавість…
Подумалося, що так може сказати
дитина, яка бачить цю ласкавість у стосунках мами й тата, у їхньому ставленні
до синів та доньок, і понесе її й у своє
доросле життя. n

«Я хрестика Вані подарувала
перед від’ їздом в АТО,
щоб Бог беріг його»
с. 3—5

Епіграфом для однієї
зі статей про цю
жінку стали поетичні
рядки Лесі Українки:
«Тож ні один співець
її не вславив /І ні один
митець не змалював,/
Десь там, на дні історії
глибоко/ Лежить про
неї спогад»
Марина ЛУГОВА

льга Більська була соратницею й дружиною Симона Петлюри,
лідера українського визвольного
руху ХХ століття, великого українського
патріота, який все своє життя присвятив
боротьбі за незалежність України, ім’я якого стало символом борця за українську незалежність. Разом з тим Симон Петлюра
був взірцевим сім’янином, йому вдалося
зберегти найчистіші взаємини у родині,
почуття любові до дружини Ольги й доньки
Лариси (Лесі). Ольга була люблячою, вірною своєму чоловікові, сприяла збереженню їхніх подружніх цінностей, про що писала в одному зі своїх листів: «Щодо нашого
родинного життя, то завжди в повній згоді
ховали ми його від чужих очей, як тілько
могли… Його несмак до впускання чужих
людей, або просто «инших» людей до особистого життя поділяю цілком і я, і сей несмак вважаю ніби заповітом».

О

нашого родинного життя,
« Щодо
то завжди в повній згоді
ховали ми його від чужих очей,
як тілько могли…

»

Після знайомства із Симоном Петлюрою Ольга разом із ним брала активну
участь в українському громадсько-політичному русі, а після одруження вона допомагала своєму чоловікові у підготовці літературно-наукового й загальнополітичного
місячника російською мовою «Украинская
жизнь» (1912–1917, Москва), що знайомив
російських читачів із українознавством.
Восени 1917 року родина Петлюр переїхала до Києва, а влітку 1918-го, коли
Петлюру було заарештовано, звинувачено в антиурядовому заколоті й ув’язнено
до середини листопада, Ольга з донькою Лесею змушені були переховуватися
за різними адресами. Наступ більшовицького війська змусив Директорію УНР залишити Київ і переїхати до Вінниці, потім —
до Кам’янця-Подільського, Рівного, Станіслава (нинішнього Івано-Франківська),
а згодом знову повернутися через Тернопіль до Кам’янця-Подільського. За таких

«Так ніхто не кохав»
хав»
»

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

Історія до
сліз: «Шлях
в абортну
кімнату»

№7 (21) Ціна 10 грн

Богдана без ніг,
на візку, наздогнала
своє щастя
в Німеччині
«Ця дівчинка буде
матушкою» –
і пророцтво
через роки збулось!
с. 13—15

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Її фотографії

прикрашали перші сторінки газет. І не
дивно, бо дівчина з нелегкою долею —
майстер спорту міжнародного класу
з пауерліфтингу, тричі здобувала «бронзу»
під час кубків світу з лижних гонок
та біатлону, була срібною призеркою
чемпіонату Європи з параволейболу. Але
цього разу мова піде про інші її перемоги

Болюча
ча тема:

Вже »
у продажу!!!
с. 7—9

непевних умов існування члени українського уряду переживали за безпеку своїх родин, тому на час воєнних дій вирішено було
відправити жінок і дітей у надійніше місце.
Ольга Петлюра з Лесею в кінці листопада
1919 року виїхали до Праги, де знаходилася дипломатична місія УНР на чолі з послом Максимом Славінським. Певно, тоді
не сподівалася, що з цього часу для неї
розпочнеться довготривала сорокарічна
імміграція з постійними проблемами її родини, трагедіями й тривогами.
Після трагічної смерті Симона Петлюри українська еміграція у багатьох країнах
світу, в тому числі й у Канаді, підтримувала
контакти з його родиною. Урядом УНР в екзилі було створено Комітет для вшанування пам’яті Симона Петлюри, який 22 червня 1926-го, серед інших розпоряджень, видав комунікат «До вірних синів — патріотів
українського народу в Америці та Канаді»,
в якому йшлося про те, що «Покійний залишив дружину й доньку без ніяких засобів
до життя… Організувати спецфонд для забезпечення родини».
У Канаді було утворено «Фонд оборони
честі українського народу», який висловив
вдові Симона Петлюри своє співчуття й надав невелику фінансову допомогу, за що
Ольга Петлюра у своєму листі до його голови, видатного українського військового
й політичного діяча, генерала Володимира
Сікевича, який з наказу Симона Петлюри
виїхав до Канади ще в 1924 році, був організатором та керівником управ ветеранських організацій вояків Армії УНР, головою
Хреста Симона Петлюри у цій країні, висловила щиру подяку цьому фонду за увагу
та пожертви.
Їй судилося пережити загибель свого
чоловіка, несправедливий посмертний
паризький процес, протоколи та документи якого з Паризького архіву не знайшли
повного оприлюднення й сьогодні, залишитися на чужині вдовою й боротися
з матеріальними нестатками та смертельною хворобою доньки, пережити її смерть
і бути активним членом української громади в імміграції. n

Читайте
Читайт у липневому випуску іншого нашого видання
д

»

ніхто

Їй судилося пережити чоловіка на 33 роки.

ШЛЯХ
ОРТНУ
МНАТУ

,

24—25

»

»

Волинянка
Богдана
Караванська,
яка народилася
без ніг,
наздогнала на
візку своє щастя
в Німеччині

На хрестинах
сказали: «Ця
дівчинка буде
матушкою» – і
пророцтво через
роки збулось

Кохання, випробуване
війною: «Я хрестика Вані
подарувала перед від’їздом
в АТО, щоб Бог беріг його»
Суперсмачні рецепти:
«А мій милий вареничків
хоче…»

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи ні на які коронавіруси, друзі-поштарі доставлять
ять наше видання вам додому!
Передплатний індекс: 60779.
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n Уроки пандемії
да, що цей титанічний труд нашого
середнього медичного персоналу
не помічають родичі з претензіями
та безпечні маловіри!» — констатує лікар.

ЧИ ПУСТИТЬ КОРОНАВІРУС ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ?
До першого вересня ще далеко, а батьки вже тривожаться. І недаремно,
бо стабільного зниження захворюваності на COVID-19 досягти ніяк не вдається
Фото nus.org.ua.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ДЕПУТАТИ — ПРОТИ
«НАДМІРНИХ КАРАНТИННИХ
ОБМЕЖЕНЬ»

В Україні за попередню добу коронавірус діагностували у 807 людей, серед них — у 37 жителів Волині. Всього ж із початку епідемії
COVID-19 в країні зареєстровано
50 414 інфікованих, у нашій області — 2825.
На думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, реальна кількість випадків зараження
COVID-19 в Україні може сягати
150 тисяч, адже вдається виявити
лише близько 35 відсотків хворих.
«Жодної країни в світі немає, де стовідсотково реєструють інфікованих.
Дослідження ВООЗ показало, що
скрізь у середньому фіксують 25–
40 відсотків випадків COVID-19», —
запевнив посадовець.
Відомо, що 1 306 українців
померли від ускладнень цієї недуги, на Волині не вдалося врятувати 71 особу. Значний приріст
хворих зберігається на Львівщині
(117 за попередню добу) та у Києві
(114).
У Волинській області найбільше свіжовиявлених інфікованих
зафіксовано попередньої доби
у Луцьку — 16, на Любешівщині —
7, у Луцькому і Володимир-Волинському районах — по 3, у Нововолинську і на Горохівщині — по 2,
у Ківерцівському, Ковельському,
Старовижівському і Турійському
районах— по 1. Один випадок хвороби на Ковельщині завершився
летально. За день надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР всього обстежено
16 113 волинян, в тому числі за минулу добу — 276 осіб.
За повідомленням МОЗ, Во-

ПЕРШИЙ ДЗВОНИК МОЖЕ
Й НЕ ПРОЛУНАТИ

Перспектива дистанційного
навчання не влаштовує ні батьків,
ні учнів, ні освітян.

линь належить до 9 регіонів, які
не відповідають встановленим
урядом вимогам для послаблення
протиепідемічних заходів.
Іншої думки керівники фракцій та груп Волинської облради,
які підписали відкрите звернення
до голови ОДА Юрія Погуляйка
щодо бездіяльності Регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Серед інших питань
згадується в ньому і про введення
надмірних, як вважають депутати,
карантинних обмежень, згубних
для функціонування бізнесу та окремих об’єктів спільної власності
територіальних громад міст, сіл,
селищ області, а саме — лікувально-санаторних закладів тощо.
Не менш болючою є і заборона
регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень, обмеження
надання послуг із громадського
харчування. Автори звернення вимагають ввести до складу комісії
представників органів місцевого
самоврядування, скликати засідання і розглянути порушені проблеми.

ЛІКАР ЗВЕРНУВСЯ
ДО «МАЛОВІРІВ»

Завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної
лікарні Олег Яковенко з перших днів
поширення COVID-19 знаходиться на першій лінії боротьби з цією
недугою. Він очолює інфекційне
відділення № 2 «коронавірусного
корпусу» в Боголюбах. Авторитет-

доведеться
« Якщо
вибирати між
знаннями і здоров’ям
та життям, то всі
проголосують
за безпеку своїх
родин.

»

ний спеціаліст, людина небайдужої вдачі Олег Яковенко поділився
своїми думками щодо наслідків цієї
хвороби у фейсбуці.
«Сьогодні світ розділений
на тих, хто вірить у COVID-19, та ні;
хто переніс недугу, і хто ще не встиг;
хто займається цією проблемою,
а хто далекий від неї. Хворіють

всі — молоді та старі, бідні та багаті,
вчителі та священнослужителі, медики … Проте, скажу відверто, найбільше мені шкода свідомих людей,
незалежно від їхнього соціального
статусу, які занедужали або померли внаслідок COVID-19 «завдяки»
безпечним маловірам «в шорах», —
написав Олег Яковенко.
Із щоденної практики лікар
зробив висновок, що COVID-19 загрожує хворим не лише пневмонією, а й великою кількістю позалегеневих проявів та ускладнень.
Найчастіше — з боку серцево-судинної системи, наприклад, гострий інфаркт міокарда, стенокардія, тромбоемболія легеневої
артерії, легеневий тромбоз, ураження судин, неконтрольована артеріальна гіпертензія. Також були
випадки захворювань шкіри у пацієнтів з коронавірусом, порушення менструального циклу у жінок
тощо. 49% хворих із COVID-19 мають некомпенсований цукровий діабет, в тому числі вперше виявлений. Великий відсоток неврологічних розладів, проявляються панічні
стани, депресії, агресивна поведінка. Провідне місце також займають ураження шлунково-кишкового тракту. Найстрашніше, що
наслідки ускладнень залишаються
на невизначений період. Пацієнти
потребуватимуть тривалої легеневої та психологічної реабілітації.
Із власного досвіду Олег
Яковенко виділяє найважливіші
моменти у лікуванні COVID-19:
грамотне сортування хворих; «не
шкодувати кисню!»; медикаментозна терапія, належний догляд.
«Важких пацієнтів треба виходжувати як маленьких дітей, постійно
міняти памперси, катетери, вмовляти лікуватись, їсти тощо. Шко-

За словами т. в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, форму
навчання з 1 вересня визначатиме
епідеміологічна ситуація. Про це він
сказав в одному з інтерв’ю:
— Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно
в перший клас. Однак якщо епідемія посилиться, то, можливо, буде
знов дистанційний режим. Але
першокласники повинні відчути
соціалізацію в школі. Ми розробляємо запасні варіанти. Можливо,
буде змішана форма відвідування
школи — частково офлайн, частково онлайн, чи діти будуть по змінах
ходити.
А от секретар Ради національної
безпеки і оборони Олексій Данілов
трохи раніше заявив, що потрібно
вже готуватися до дистанційного
навчання у школах восени. Така
перспектива не влаштовує ні батьків, ні учнів, ні освітян. Педагоги
Луцька, зокрема, з цього приводу
звернулися до Кабміну із переконливими аргументами на користь
традиційного проведення занять
у класах.
На жаль, у Міністерстві й Кабміні однозначної відповіді поки дати
не можуть.
— Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класних кімнатах. Розглядаємо
варіанти, що, наприклад, математику проведуть у класі, а історію —
дистанційно. По змінах розводити.
Думаю, що ці моделі ми напрацюємо, — сказав головний санітарний
лікар Віктор Ляшко, який вважає, що
спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо.
Ну а більшість із батьків з цього
приводу каже: «Якщо доведеться
вибирати між знаннями і здоров’ям
та життям, то всі проголосують
за безпеку своїх родин». n

Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

(є у наявності, а також
на замовлення): балки,
крокви, дошки обрізні та
необрізні, рейки монтажні.
Вироби
з дерева на замовлення.
Доставка.
Тел.: 0991813332, 0976492371.

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

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n На поворотах долі
Світлана САХАРУК,
студентка ІІІ курсу факультету
філології та журналістики СНУ
ім. Лесі Українки

е весілля дядька Петра, оце твого дідуся
в армію проводжали,
а то ми на практику їздили, —
все життя у тому альбомі.
Це дядько Василь з Катериною, а це вже з Надією. Стільки
часу минуло, аж не віриться, —
задумалася бабуся.
— У нього було дві жінки? — запитала я, взявши
до рук обидві фотографії.
— Ой дитино, чого тільки
не було в цьому житті. А про
цю історію хоч кіно знімай.
— Розкажіть мені, — зацікавлено глянула я і зручніше
вмостилася у кріслі, бо дуже
люблю слухати родинні історії…
…Василь був видним парубком. Будь-яка дівчина
охоче стала б йому за дружину. І гарний, і розумний,
і господар добрий. Після
армії вивчився на механіка
і працював в одній із машинно-тракторних станцій. У їхнє
село тоді приїхала на роботу
молода красива вчителька —
Катерина. Полюбилися вони
одне одному і майже відразу
одружилися. Жили в достатку
та злагоді. Для щастя не вистачало в їхній сім’ї лише дитячого дзвінкого сміху, та своїх діток Бог не дав. Через сім
років подружжя взяло собі
немовля з будинку маляти.
Зростала дівчинка Надійка
розумною, кмітливою. Та недовго тішився молодий бать-

—Ц

РОЗШУКАВ ДОНЬЦІ ЇЇ РІДНУ МАМУ
Ми з бабусею пили чай і розмовляли про все на світі. Говорили про
майбутнє, згадували минуле, переглядали родинний фотоальбом.
У неї багато старих, іще чорно-білих світлин, і кожна — спогад,
цікава історія. Я гортала сторінки, а бабуся розказувала про події
і людей, які зображені на знімках
Фото pinterest.com.

Сумнівів не було: Надія — біологічна мати Надійки.

знала і те, хто
« Марія
народив Надійку, й те,
чому жінці довелося
написати відмову
від дитини.

»

ко сімейним щастям. Кохана
дружина потрапила в лікарню,
де згодом померла… Йшов
час. Василь розумів, що ви-

ховувати доньку самому буде
непросто, але одружуватися
вдруге не поспішав, не міг забути Катерину.
На день народження Надійки приїхала в гості сестра
покійної, Марія. І, спостерігаючи за дівчинкою, тихо
сказала Василеві: «Будь-хто
радий стати тобі дружиною,
та чи стане матір’ю дитині?»
І тоді розповіла вона велику
таємницю… Марія знала і те,

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 Терміново продається у с. Мерва
Горохівського району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв,
криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670.
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 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 двигун 2,3 до автомобіля «VOLVO-740» (підходить до 244).
Ціна договірна. Тел. 096 96 38 830.
l Продається автомобіль «Опель Кадет», 1986 р. в., у доброму стані, двигун працює відмінно.
Тел. 095 19 96 842.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам картопляний стрічковий
транспортер. Тел.: 068 56 40 474,
050 61 07 082.
l Продається зернозбиральний
комбайн «Вольво-830» у доброму стані. Ціна договірна. Тел. 068 24 47 512.
l Продається навантажувач «Карпатець», причіп 2 ПТС-9, напівпричіп-цистерна (нержавійка, 12 куб. м),
ємності — 50 куб. м, 3.7 куб. м (нержавійка). Тел. 068 85 45 443.
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, 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, обпри-

хто народив Надійку, й те,
чому жінці довелося написати відмову від дитини. «Її теж
Надією звати?» — здивувався
чоловік. Марія, усміхнувшись,
кивнула.
Василь не одразу погодився на знайомство. Але мала
Надійка так часто питала про
маму, що батьківське серце
не витримало, поїхав у мі-

скувачі (навісні та причіпні), саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес–підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам 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 торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній,
цемент. Доставка. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам пиломатеріали: дошки
(обрізні та необрізні), балки, крокви,

сто. Справжня мати дівчинки
працювала в ательє з пошиття чоловічого одягу. Вирішив
не розказувати все одразу,
спершу замовив собі костюм,
щоб придивитися до кравчині,
зрозуміти, чи варто відкривати їй правду.
Надія помітила зацікавленість чоловіка, але не хотіла тішити себе оманливими
сподіваннями. Василь же,
спостерігаючи за нею, бачив
неймовірну схожість зі своєю дочкою. Сумнівів не було:
це її біологічна мати.
Приємна зовнішність,
неприхована доброта і щирість карих очей розтопили
лід у серці молодого вдівця.
Та чоловік не знав, як сказати,
хто він і чому насправді приїхав, тож повернувся додому
ні з чим. Коли вже забирав
пошитий костюм, то показав
жінці знімки маленької Надійки і розказав, як із покійною
дружиною взяли немовля.
Жінка розплакалась, притулила до себе фото і тихо прошепотіла: «Дякую». Василь обійняв її за плечі і мовив: «Їдьмо
додому».
— Ого, і вона поїхала? —
захоплено запитала я.
— Поїхала. З часом вони
збудували будинок, мали
ще спільних дітей, віддали
дівчат заміж, хлопця оженили і внуків діждали. Прожили
разом багато щасливих років, — завершила розповідь
бабуся.
— Невже так буває?
— Буває, якщо така доля… n

рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l У Ківерцівському районі продається
спокійний робочий кінь (12 років). Тел.:
096 43 02 626, 073 42 45 849.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней,
лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32 639,
098 58 76 653, 093 44 66 539.

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 НЕДІЙСНИМИ
l Загублений військовий квиток, виданий на ім’я Бохонко Володимир Ростиславович, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток
ТПW (серія КВW № 000656), виданий 25.05.2006 р. Ківерцівським РВС
на ім’я Веселуха Василь Олександрович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення інваліда війни 3 групи (серія Б № 332580), видане
3.10.2018 р. на ім’я Павляк Вадим Васильович, вважати недійсним.
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Фото Сергія НАУМУКА.

Тіло гриба, що не вистрелив, завбільшки з великий волоський горіх.

От такий він зсередини.

«ЇДУ МОТОЦИКЛОМ І НОСОМ ВЕСЕЛКУ
ЧУЮ»: ЯК МИ ШУКАЛИ ПОПОВІ ЯЙЦЯ
По дивовижний гриб журналісти «Газети «Волинь»
вирушили у глухий закуток Полісся
Сергій НАУМУК

ого наділяють надзвичайними
властивостями: і лікує чимало
хвороб, і рани заживляє, і навіть
додає чоловічої сили. Зрозуміло, що
такий ледь не чародійний засіб має чималий попит. Хоча, якщо чесно казати,
то до росту популярності гриба веселки кілька років тому немало спричинилися й публікації в мас-медіа.
Хай там як, але на веселку, або ж
попові яйця, є постійний попит. Якось
вдалося довідатися про чоловіка, який
ще здалеку носом відчуває цього гриба (для непосвячених скажемо, що
під час дозрівання веселка вельми
смердить). Не поспілкуватися з таким
унікумом було б гріх, тож ми помчали
в село Дольськ Любешівського району,
яке розташоване біля самого кордону
з Білоруссю.
Там напитали хату Миколи Корця,
який і є тим знаменитим грибником.
— Збираю веселку. І сам їм, і людям продаю, — каже Микола Васильович, поки їдемо глухими лісовими
дорогами. — Перше яйце я їв і боявся.
Не міг саме жувати, бо було протівно.
Згадаєш того вонючого, що вистрелить, аж страшно. Думаю: «Хай ти пропадеш!». Їв з ябликом. Раз те вкусив,
раз те. А зараз, то й з медом їм. Тре’
розрізати і туди чайну ложку меду покласти.
Допитуємося, чи вплинуло
це на сексуальне життя.
— Та вже крепко не дало в таких
роках. Сьомий десяток іде. Але думка,
що трохи є… — сміється наш співрозмовник.
Для приготування помічного настою веселку заливають горілкою
у пропорції: 150 грамів гриба на 1 літр.
Хоча можна й більше тих яєць сипонути: не пошкодить. А от оковита нібито
має бути міцністю лише 33 градуси.
Інакше спирт уб’є всі корисні речовини. Скільки треба пити такої настоян-

Й

Микола Корець попереджає, що помітити попові яйця можна лише тоді, коли добре
погребтися в листі.

ки, ми так і не допиталися. Микола Васильович сказав, що треба підходити
індивідуально. Але розповів, що настій
веселки використовують і для лікування ран. Особливо тих, які погано гояться. Тут же розповів історію про чолові-

«

На базарі одне яйце коштує
10–15 гривень залежно від
розміру, а півлітрова банка
залитих горілкою грибів —
100 гривень.

»

ка, котрий хворів на цукровий діабет
і якось пробив ногу гострою курячою
кісткою. Що не робив — не допомагало. Але от коли тричі приклав заповітного грибочка — все як рукою зняло.
Послухали ми й розповідь, як дідові, старшому за 80, допомогло

з раком простати, та й ще кілька історій. Не дивно, що веселка — бажана
знахідка. На базарі одне яйце коштує
10–15 гривень залежно від розміру,
а півлітрова банка залитих горілкою
грибів — 100 гривень. Тому коли закупівельники запропонували «сотку»
за кілограм, наш співрозмовник порадив їм шукати іншого дурня.
Трапляється цей гриб у листяних
лісах з червня до пізньої осені. Наприкінці сезону його шукають поблизу
вогнищ, де прогріта земля.
— Ще не вельми знайдеш, де він
росте. Охочих багато, але йди пошукай! — трохи задерикувато каже Микола Васильович і буквально за якусь
мить просить: — Гальмуй! Отуто! Зараз станемо над канавою.
Виходимо з автівки і, поки я беру
речі, чую вигуки: грибник уже знайшов
перше попове яйце. Ну, як таке може
бути?! Затим ще більше заглиблюємоФото Суспільне медіа.

Невідомі пошкодили раритетне авто-читальню – вибили вікна та поламали крісла (на
фото). Воно встановлене поруч із бібліотекою–холодильником,
яку відкрили торік у селі Сирники Луцького району. Ті, хто вибрав
собі літературу, могли усамітнитися в автівці. Книжки сюди приносять
місцеві жителі, зібравши таким чином понад 300 видань. Біля незвичної книгозбірні облаштували ігрову зону та дитячий майданчик.

ся в ліс. Я все допитуюся, як же вдалося помітити веселку в канаві.
— Бо я знаю, де вони ростуть, —
гордо каже пан Микола і додає: —
У лісі шукаю по смороду, що йде від
того, який уже вистрелив, а біля нього
є яйця. Їду мотоциклом і носом чую,
де росте гриб.
Натхненні цими словами розходимося. Під покровом дубків, грабів
та ліщини земля встелена м’яким шаром листя. У таких лісах трапляються
опеньки. Через трохи Микола Корець
потягує носом: мовляв, десь близько
є гриб. Чесно зізнаюся, що я нічого
не відчув. Ходимо колами поки таки
не натрапляємо на продовгувате біле
тіло веселки, що вже вистрелила. Оглядаємо з усіх боків. Нюхаю цю мерзоту. Як на мене, то пахне він не гнилим
м’ясом, а має неприємний специфічний запах якоїсь хімічної речовини
з легкою ноткою ацетону. Коротко кажучи, смердить міцно.
— Після того, як вистрелить, то через три дні його вже нема, бо все тіло
з’їдає жук. Залишається тільки яйце
внизу, — пояснює Микола Васильович. — Кругом нього можна погребтися в листі і ще знайти яйця. Бо так
не побачиш, воно ж сховане.
За його порадою починаємо розгрібати усі підозрілі горбки під шаром
листя. Невдовзі і я натрапляю на попове яйце: невелика білувата кулька, що
сидить у землі. Потому ми натрапили
на ще кілька. Зносимо «здобич» докупи. Кажуть, що коли яйце дозріє,
то тіло гриба (яке нагадує чоловічий
орган) вистрілює з нього за 15 хвилин.
— Колись привіз яйце до хати
і поставив у склянку, думаю: може
виросте. А тут вже той… штикар. Навіть у холодильник покладеш — і то,
як йому прийде пора, він вистрелює, — пояснює наш спец із пошуку
веселок.
Ну, що ж — прийшов час куштувати веселку. Так-так, їх їдять сирими, бо тоді вони найбільше помічні.
А «само хароше, то що внизу», тобто найпомічніше — то слиз. І якщо
люди їли і не вмерли, то й нам нічого
не буде. Отож, ми розділили одне яйце
на двох із редакційним водієм Миколою Денисюком. Враження такі: ніякої
відрази (у такій фазі розвитку гриб
ще не смердить), серединка смаком
дійсно нагадує брукву, як і обіцяли.
Ну, а хто таки хоче випробувати
лікувальні властивості — вперед у ліс
або
базар.
Саме
пора
веселку.
або на б
азар
аз
ар.. Са
ме п
ора
ор
а на в
есел
ес
елку
ку.. n

Більше фото і відео — на сайтітіі
VOLYN.COM.UA
l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

РЕЦЕПТИ
24
суперсмачних страв
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із малини і чорниці
иці
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Читанка
ДЛЯ ВСІХ

№7 (21)
Ціна 10 грн

КОРИСНІ ПОРАДИ
Фото zibrov.com.ua.

«Марина, Марина,
любов моя єдина!»

Павло ЗІБРОВ:

«Півтора місяця я спав на кухні,
поки не відросли вуса»

І хоч вони – тепер уже застрахований бренд співака,
Павло Миколайович радить: «Чоловіки, заводьте вуса –
це ж два в одному: і зацілують, і залоскочуть!»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 7—10

»

Вже у продажу!
Запитуйте в листонош або в точках
продажу газет. Усього — 10 грн.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Футбол

Фото upl.ua.

9 липня 2020 Четвер

n Наслідки стихії
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Фото УДСНС у Волинській області.

Ось такі «озера» підступають подекуди під самі будівлі.

Коли на обійстя
ні зайти, ні заїхати…
Колектив Олександра Рябоконя — за три тури до найбільшої сенсації нинішньої першості.
Хоч про них і так говорять всі.

ЧИ ДОЛЕТИТЬ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОРЕЛ ДО ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ?
«Десна» хвацько обмолочує «Колос» і випереджає «Динамо», яке вчетверте
поступається «Шахтарю». Загалом у п’яти матчах 29-го туру було забито аж 21 гол
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

иївське «Динамо»
програло «Шахтарю» усі чотири поєдинки в рамках УПЛ сезону
2019/2020. Відставання від
«гірників» сягнуло 20 очок.
До того ж поразка «Шахтарю» стала для «Динамо» вже
восьмою у сезоні — це повторення клубного антирекорду, «встановленого» в сезоні
2012/2013. Між іншим, тоді
кияни фінішували аж третіми,
пропустивши вперед не лише
«Шахтаря», а й «Металіста».
Ну, а нинішній сезон ще
не завершено — у киян попереду матчі з ФК «Олександрією», «Зорею» та «Колосом»,
тож є усі шанси не обмежитися якимсь там повторенням
антирекорду, а замахнутися
на «підкорення» нового…
Уже випередити підопічних Олексія Михайличенка в турнірній таблиці могла «Зоря», проте не зуміла
здолати ФК «Олександрія».
Щоправда, посунути киян із
проміжної «срібної» позиції
(хай лише за додатковими
показниками) вдалося «Десні». Чернігівці Олександра Рябоконя після ефектної перемоги над тим таки «Динамо»
на друзки рознесли «Колос».
За три тури до фінішу першості «сіверяни», маючи орла

К

на емблемі, ширяють справді
високо…
Тим часом «у підвалі» турнірної таблиці — справжня
драма за участі «Карпат».
Львів’яни таки не прибули на

«Карпати» знов програли футбол… Але тепер назавжди?»
Усі результати 29–го
туру УПЛ: ФК «Львів» —
«Ворскла» — 2:2; «Динамо»
— «Шахтар» — 2:3; «Десна»

пророчими стали слова гурту «Брати
« Справді
Гадюкіни»: «Карпати» знов програли футбол…
Але тепер назавжди?»
»
матч до Маріуполя. Оскільки
це вже повторна неявка на
гру — клуб зняли зі змагань.
Справді пророчими стали
слова гурту «Брати Гадюкіни»:

М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
М
7.
8.
9.
10.
11.
12.

— «Колос» — 5:1; «Зоря» —
ФК «Олександрія» — 2:2;
«Олімпік» — СК «Дніпро-1» —
0:2; матч ФК «Маріуполь» —
«Карпати» не відбувся.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ
Команда
І В Н П
«Шахтар» (Донецьк)
29 24 3 2
«Десна» (Чернігів)
29 17 4 8
«Динамо» (Київ)
29 17 4 8
«Зоря» (Луганськ)
29 16 6 7
ФК «Олександрія»
29 13 5 11
«Колос» (Ковалівка)
29 9 2 18
Команда
І В Н П
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
28 11 4 13
ФК «Маріуполь»
27 9 9 10
«Ворскла» (Полтава)
28 7 7 14
«Олімпік» (Донецьк)
28 6 6 16
ФК «Львів»
29 5 9 15
«Карпати» (Львів)
24 2 9 14

М
72-22
55-25
60-30
46-25
42-42
31-55
М
36-40
29-41
22-43
23-45
22-47
19-42

О
75
55
55
54
44
29
О
37
36
28
24
24
15

Кращим бомбардиром першості є гравець
«Шахтаря» Жуніор Мораєс —
19 голів (1 — з пенальті). n

n У номер!

СПЕРШУ ПРОПАЛИ КЛЮЧІ, А ПОТІМ І АВТОМОБІЛЬ
Минулої неділі ввечері до правоохоронців звернувся 46–літній громадянин Республіки
Польща, який нині проживає у місті Рожище
Марина БАЛДИЧ

оловік повідомив, що ключі від його автомобіля Peugeot 607 хтось викрав ще
у суботу післяобідньої пори, а в подальшому незаконно заволодів автотранспортним
засобом. Криміналісти та слідчо–оперативна

Ч

група Рожищенського відділу поліції спільно із
патрульними під час проведення оперативно–
розшукових заходів встановили, що поцупив
іномарку 29–річний раніше судимий місцевий
житель. Авто вилучили та повернули власнику.
Підозрюваному у злочині загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. n

7 липня рятувальники підрозділів управління ДСНС у
Волинській області проводили аварійно-рятувальні
роботи з відкачування води з будинків та присадибних
ділянок, підтоплених внаслідок негоди
Володимир НЕСТЕРОВ

окрема, бійці ДСНС 8–ї
Державної пожежно–рятувальної частини міста
Каменя–Каширського працювали на вулицях Неродів,
Ковельській, Цирській, Меліораторів, Залізничній, Поліській, Пушкіна, Домініканській
— всього за одинадцятьма
адресами. А у Любомлі 10–а
ДПРЧ прийшла на допомогу
власнику житлового будин-

З

ку та присадибної ділянки
на вулиці Шевченка. Всього за добу відкачано понад
3100 кубів води.
Крім цього, того ж дня чергова варта 16–ї ДПРЧ селища
Стара Вижівка звільнила від
поваленого дерева проїжджу
частину дороги Ковель — Ратне поблизу села Буцинь, а локачинські рятувальники розчищали від гілок шлях Луцьк
— Володимир–Волинський
біля Мовчанова. n

Вітаємо!
13 липня зустріне 50-річний ювілей донька, сестра, жителька села Квітневе Рожищенського району

Тетяна Йосипівна
МАЙСТРУК.
Прожито багато різних днів –
Гірких, радісних, щасливих.
І ось настав один із днів таких —
Твій ювілей красивий.
І ми, вітаючи тебе, просим
Не здаватись рокам, бо не резон.
Адже 50 — це ще не осінь,
А тільки оксамитовий сезон.
Нехай тебе охороняє Мати Божа
Від злих людей і різних бід,
Хай Господь Бог здоров’я
посилає,
Щастя, добра
і многая-многая літ.
З любов’ю
і повагою
родина.
Поважний ювілей — 90 років від дня народження — святкуватиме 12 липня найкраща бабуся та прабабуся, жителька села Сірнички Локачинського району

Єфросинія Іванівна
МУЛЬЧАК.
Моя бабуся дорогенька,
З днем народження, рідненька.
Бажаю 100 років жити
Без сліз, без горя і хвороб.
Освітлює хай сонце путь,
Роки так швидко хай не йдуть,
Підтримує хай вся сім’я.
Люблю тебе
безмежно я.
З великою любов’ю,
шаною та повагою
внучка Інна
та правнучок Станіслав.

Р

Е

К

Л

А

М
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Пані
Іванна
Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

Тел. 097 590 44 41.
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

По горизонталі: 5. Міра довжини, що
дорівнює трьом аршинам. 6. Буддійський
храм. 9. Нестача часу на обдумування ходів у
шахових партіях. 11. Приміщення в будинку,
1
3
2
4
відкрите з фасадного боку й огороджене.
5
6
12. Приватизаційний чек. 16. Пісня, яку спі7
вають, заколисуючи дитину. 18. Сузір’я Пів10
9
8
нічної півкулі зоряного неба. 19. Вид легкого
11
12
і м’якого домашнього взуття. 20. Головний
14
13
убір з м’якої тканини без окола і козирка.
17
16
15
21. Страва з овочів. 24. Зброєносець у ко18
19
зацької старшини. 25. Територія, що тягнеться вздовж кордону. 26. Бортпровідниця.
20
21
VOLYN.COM.UA
30. Повість Т. Осьмачки «Старший …». 33. Ба23
22
гаторічна трав’яниста рослина родини лілій25
24
них з тонким, ледве помітним листям; куль26
27
тивована як овоч. 34. Відомий італійський
28
29
фізик, астроном, математик і поет. 35. Кінь з
32
33
31
30
високими біговими якостями. 36. Інструмент
34
у вигляді стального стержня з конічним го36
35
стрим наконечником для розмітки.
По вертикалі: 1. Початок шахової
партії, у якій білі жертвують фігуру. 2. Український літак-гігант. 3. Ємність, наповнена газом. 4. Той, хто не має сім’ї, рідних. 7. Стан організму, що виявляється у формі напруження на дію певних факторів. 8. Поема І. Франка. 10. Жіночий або дитячий головний убір. 13. Прилад для вимірювання напруги.
14. Механізм у фотоапараті, що дозволяє вносити часову затримку під час фотографування. 15. Об’єднання викладачів, науковців у вищому навчальному закладі. 17. Спеціальна будівля для розміщення військової частини. 22. Італійський футбольний клуб.
23. Вчений ступінь у Франції. 27. Валюта Індії. 28. Дерев’яний молоток. 29. Слово чи вираз, яким називають, характеризують кого-небудь, як правило, з негативного боку. 31. Місто на Івано-Франківщині. 32. Ревнива й жорстоко-мстива жінка.
Микола ДЕНИСЮК.

КРОСВОРД

Програма телепередач на 13 — 19 липня
ПОНЕДІЛОК, 13 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:35 М/с
«Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55 UA:Спорт
15:25 Реаліті-шоу «Грандіозні
проєкти: Австралія» 16:30 Т/с
«Містер Селфрідж» 17:30,
22:40 Д/ц «Дикі тварини»
18:55, 20:20 Д/ц «СуперЧуття» 19:30 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:40 Святі
та грішні

09:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11:15, 14:50 «СуперМама»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Кріпосна»
18:00 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»
22:55 Т/с «Подвійне життя»

ICTV

05:45 Громадянська оборона
06:35, 08:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:05 Секретний фронт
11:05, 13:20 Т/с «Розтин
покаже»
1+1
12:45, 15:45 Факты. День
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
13:25, 16:20 Х/ф
«Сніданок з 1+1»
«ПЕРЕСЛІДУЮЧИ
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
«КРАСНЫЙ
19:30 ТСН: «Телевізійна
ОКТЯБРЬ»
служба новин»
16:35 Х/ф «ПОКЛИК ВОВКА»
09:25, 10:25 «Життя відомих
20:10, 21:25 Х/ф
людей»
«КАВАЛЕРІЯ»
11:25 «Світ навиворіт»
22:45 Свобода слова
12:25 «Любий, ми
23:55 Х/ф «ЗАСІДКА»
переїжджаємо»
НОВИЙ КАНАЛ
13:05, 14:00, 14:55, 15:50
«Розсміши коміка
06:00, 07:15 Kids’ Time
2020»
06:05 Мультфільми
17:10 Т/с «Вітер кохання»
07:20 Вар’яти 12+
19:00 «Секретні матеріали
08:50 Improv Live Show 12+
2020»
10:30 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ ТА
20:30 Т/с «Кухня»
НАШІ»
22:30 «Гроші 2020»
12:00 Х/ф «ТВАРИНА»
23:45 «Дубінізми 2020»
13:30 Х/ф «ЦІПОНЬКА»
15:30 Таємний агент
ІНТЕР
19:00 Аферисти в мережах
16+
05.30, 22.05 «Слідство вели...
20:50 Х/ф «ОДІССЕЯ»
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
МЕГА
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20,
06.00 Бандитська Одеса
18.00, 19.00, 02.15 Ток-шоу
07.50, 01.40 Правда життя
«Стосується кожного» 11.10, 09.15, 00.30 Речовий доказ
10.25, 12.25 Елемент
12.25 Х/ф «ПРОБАЧ, ХОЧУ
11.25, 17.55, 22.40 Вижити в
З ТОБОЮ ОДРУЖИТИСЯ»
13.50 Х/ф «ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ» дикій природі
13.25 Війна всередині нас
15.50 «Чекай мене. Україна»
14.15, 19.55 Їжа богів
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. 15.10, 23.40 Загадки Всесвіту
15.55 Як працюють машини
Сімейна хроніка» 23.50 Т/с
16.55 Ремесла за
«Територія краси»
призначенням
18.55 Скептик
УКРАЇНА
20.50 Заборонена історія
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
21.45 Людство: забута історія
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
К-1
19:00, 23:00 Сьогодні
06:30 «TOP SHOP»
09:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 М/ф «Ніко: Шлях до
12+
зірок»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
10:00 М/ф «Ніко 2»
лікар - 3»
11:20 М/ф «Морська бригада»
20:10 Ток-шоу «Говорить
13:10 Х/ф «ПРИГОДИ НА
Україна»
БАГАМАХ»
21:00 Т/с «Сонячний
15:00 «Орел і Решка.
листопад»
Морський сезон»
23:30 Т/с «Таксистка»
17:00, 21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
СТБ
подорож»
05:15, 08:55 Т/с «Коли ми
18:00 «Орел і Решка.
вдома»
Перезавантаження.
07:00 Т/с «Джованні»
Америка»

ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ

22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаі»
07:00 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:00 «Помста природи»
10:25 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «ЧОРНА ВОДА»
16:15 Х/ф «ВІТРЯНА РІКА»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-13»
23:50 Т/с «CSI: Місце
злочину-12»

ФУТБОЛ-1
06:00, 09:50 Yellow 06:10
Наполі - Мілан. Чемпіонат
Італії 08:00 Олександрія Динамо. Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:40 Севілья - Мальорка.
Чемпіонат Іспанії 13:25
Журнал Ліги чемпіонів 13:55
Маріуполь - Олімпік. Чемпіонат
України 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 16:00 Чемпіонат Італії.
Огляд туру. Прем’єра 16:55
Ювентус - Аталанта. Чемпіонат
Італії 18:45 Класичні матчі Ліги
чемпіонів 19:40 Колос - Зоря.
Чемпіонат України 21:30
#залишайсязФутболом 22:55
LIVE. Гранада - Реал. Чемпіонат
Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка 3
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під
Полтавою
14.30, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
15.30, 22.00 Одного разу в
Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Село на мільйон 2»
23.00 Т/с «Матусі»

НТН
05.00 «Top Shop» 05.50 М/ф
«Іванко з палацу піонерів»
05.55 М/ф «Сірий вовк &
Червона Шапочка» 06.25,
16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 07.15 Х/ф «ЛЕТЯТЬ
ЖУРАВЛІ» 09.05 Х/ф
«БАЛАДА ПРО СОЛДАТА»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 12.50
«Таємниці світу» 14.05
«Речовий доказ» 18.20
«Свідок. Агенти» 19.30
«Легенди карного розшуку»

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

2+2

06:00 Додолики 06:35
М/с «Попелюшка» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55 UA:Спорт
15:25 Реаліті-шоу «Грандіозні
проєкти: Австралія» 16:30
Т/с «Містер Селфрідж»
17:30 Схеми. Корупція в
деталях 18:55, 20:20 Д/ц
«Супер-Чуття» 19:30 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:40 #ВУКРАЇНІ 22:15 Д/ц
«Дикі тварини»

07:00 Т/с «Джованні»
08:55 Т/с «Коли ми вдома»
09:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:20 «СуперМама»
14:15, 14:50 Т/с «Кріпосна»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»
22:55 Т/с «Подвійне життя»

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаі»
07:00 Х/ф «ВИЩА СИЛА»
08:45 Х/ф «ЧОРНА МАСКА»
10:40 «Помста природи»
11:20, 17:20 «Загублений
світ»
14:00 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА»
15:25 Х/ф «ВЕСЕЛІ
КАНІКУЛИ»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:20 Т/с «CSI: Місце
злочину-13»
23:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-12»

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»
11:15 «Світ навиворіт»
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15, 14:55 «Міняю жінку 14»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «ДУПЛЕКС»
23:55 Х/ф «ЩАСЛИВЕ
ЧИСЛО CЛЕВІНА»

ІНТЕР
03.45 «Орел і Решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 12.25 Т/с «Не
відпускай мою руку» 13.50,
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 02.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 23.50 Т/с «Територія
краси»

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
12:30 Агенти справедливості
12+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Контролер

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
10:25, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факты. День
13:35 Х/ф «ДЕННЕ СВІТЛО»
16:25 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ»
23:25 Т/с «Винищувачі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Т/с «Грімм»
10:00 Х/ф «ПОДОРОЖ
ЄДИНОРОГА»
13:10 Екси 16+
15:10, 19:00 Аферисти в
мережах 16+
20:50 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
22:50 Х/ф «РИБА
ФРАНКЕНШТЕЙНА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.50, 01.40 Правда життя
09.20, 00.30 Речовий доказ
10.30, 17.00 Ремесла за
призначенням
11.30, 22.40 Вижити в дикій
природі
12.30 Елемент
13.30 Війна всередині нас
14.20, 20.00 Їжа богів
15.10, 23.40 Загадки
Всесвіту
16.00 Як працюють машини
18.00 Дика природа Чилі
19.00 Скептик
20.50 Таємнича світова війна
21.45 Людство: забута історія
02.45 Історія Києва
03.30 Історія українських
земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Т/с «Доктор Хто»
10:40 Т/с «Хейвен»
14:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»

СЕРЕДА, 15 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:35 М/с
«Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія. Марафон
09:30 Т/с «Жіночий рай» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:30, 23:55
UA:Спорт 15:25 Реаліті-шоу
«Грандіозні проєкти: Австралія»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:30 #ВУКРАЇНІ 18:55, 20:20
Д/ц «Супер-Чуття» 19:30 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:40
Бюджетники 22:15 Д/ц «Дикі
тварини»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15 «Світ навиворіт»
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50, 14:45 «Міняю жінку 14»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «ХОЧУ ЯК ТИ»

ІНТЕР
03.50 «Орел і Решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05 Т/с
«Пані Фазілет і її доньки» 12.25
Т/с «Не відпускай мою руку»
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 02.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 23.50 Т/с «Територія
краси»

ФУТБОЛ-1

УКРАЇНА

06:00 Колос - Зоря.
Чемпіонат України 07:45,
11:35 Журнал Ліги чемпіонів
08:15, 16:30 Гранада - Реал.
Чемпіонат Іспанії 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра 10:30
#залишайсязФутболом 12:05
Топ-матч 12:10 «Великий
футбол» 13:45 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 13:55
Наполі - Мілан. Чемпіонат
Італії 16:00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру. Прем’єра
18:20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 19:15 Олександрія Динамо. Чемпіонат України
21:05 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру 22:00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 22:50
Вальядолід - Барселона.
Чемпіонат Іспанії

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
12:30 Агенти справедливості
12+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний листопад»
23:30 Т/с «Вір мені»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянкаселянка
12.30 Вечірка 3
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під
Полтавою
14.30, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
15.30, 22.00 Одного разу
в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Село на мільйон 2»
23.00 Т/с «Матусі 2»

НТН
05.50 М/ф «Гидке каченя»
07.05 М/ф «Пригоди козака
Енея» 07.55, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «РОБИ
- РАЗ!» (16+) 10.40, 22.30
Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.50 «Свідок. Агенти»
14.05 «Речовий доказ» 18.20
«Будьте здоровi» 19.30
«Легенди карного розшуку»

22:40 Х/ф «ХОРОБРІ
ПЕРЦЕМ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05 Правда життя
09.10, 00.30 Речовий доказ
10.20, 16.55 Елемент
11.20, 22.40 Вижити в дикій
природі
12.20 Ремесла за
призначенням
13.20 Війна всередині нас
14.10, 19.55 Їжа богів
15.05, 23.40 Загадки Всесвіту
15.55, 21.45 Як працюють
машини
17.55 Дика природа Чилі
18.55, 02.45 Скептик
20.50 Таємнича світова війна
01.40 Правда життя. Народжені
в сорочці

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Т/с «Доктор Хто»
10:50 Т/с «Хейвен»
14:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаі»
07:00 Х/ф «40 ДНІВ ТА
НОЧЕЙ»
08:40 Х/ф «ВІДПЛАТА»
10:45 «Помста природи»
11:00 «Рішала-2»
13:00, 17:20 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ»
15:50 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
ПСІВ»
19:15 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-13»
23:50 Т/с «CSI: Місце
злочину-12»

ФУТБОЛ-1

06:00 Атлетіко - Бетіс. Чемпіонат
Іспанії 07:45 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру
08:15 Аталанта - Брешія.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20
Наполі - Мілан. Чемпіонат Італії
12:05 Олександрія - Динамо.
Чемпіонат України 13:45,
21:25 Yellow 13:55 Гранада Реал. Чемпіонат Іспанії 16:00
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
16:55 LIVE. Львів - Олімпік.
СТБ
Чемпіонат України 18:55 LIVE.
06:55 Т/с «Джованні»
Шахтар - Колос. Чемпіонат
08:55 Т/с «Коли ми вдома»
України 20:55 «Тур ONLINE»
09:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 21:35 Класичні матчі Ліги
історія»
чемпіонів 22:55 LIVE. Матч.
10:20 «СуперМама»
Чемпіонат Іспанії
14:15, 14:50 Т/с «Кріпосна»
ТЕТ
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
06.00 ТЕТ Мультиранок
18:00 «Один за всіх» 16+
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»
10.30, 17.30 4 весілля
22:55 Т/с «Подвійне життя»
11.30, 16.30 Панянка-селянка

ICTV
05:35, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:15, 13:25, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»
12:45, 15:45 Факты. День
15:30, 16:20 Х/ф
«ВИГНАНЕЦЬ»
20:15 Секретний фронт
23:20 Т/с «Винищувачі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Т/с «Грімм»
10:00 Х/ф «ОДІССЕЯ»
13:20 Екси 16+
15:10 Кохання на виживання
16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
20:50 Х/ф «ЦЕНТУРІОН»

12.30 Вечірка 3
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під
Полтавою
14.30, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
15.30, 22.00 Одного разу в
Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Село на мільйон 2»
23.00 Т/с «Матусі 2»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
М/ф «Таємниця третьої
планети» 07.10 М/ф «Вовка в
тридев’ятому царстві» 07.50,
16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЗАКОННИЙ ШЛЮБ» 10.45,
22.30 Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.50 «Будьте здоровi»
14.05 «Речовий доказ» 18.20
«Вартість життя» 19.30 «Легенди
карного розшуку»

ЧЕТВЕР, 16 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:35
М/с «Попелюшка» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55 UA:Спорт
15:25 Реаліті-шоу «Грандіозні
проєкти: Австралія» 16:30
Т/с «Містер Селфрідж» 17:30
Бюджетники 18:55, 19:55
Д/ц «Суперчуття» 19:30 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:40 Схеми. Корупція в
деталях 22:15 Д/ц «Дикі
тварини»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15 «Світ навиворіт»
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:45, 14:55 «Одруження
наосліп»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «МИ КУПИЛИ
ЗООПАРК»

ІНТЕР
03.50 «Орел і Решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин» 05.30,
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 «Пані Фазілет і її доньки»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку» 13.50, 14.45, 15.40
«Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 18.00, 19.00,
02.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»

21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка»
23.45 Т/с «Територія
краси»

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
12:30 Агенти справедливості
12+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Слідами

СТБ
06:55 Т/с «Джованні»
08:55 Т/с «Коли ми вдома»
09:25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:20 «СуперМама»
14:15, 14:50 Т/с «Кріпосна»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»
22:55 Т/с «Подвійне життя»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20 Т/с «Вирішує
Оністрат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:20 Х/ф «ВЕЖІБЛИЗНЮКИ»
16:35 Х/ф «ПРИБУТТЯ»
20:15 Антизомбі
21:25 Т/с «Розтин покаже»
23:20 Т/с «Винищувачі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Т/с «Грімм»

П’ЯТНИЦЯ, 17 ЛИПНЯ
10:00 Х/ф «КОЛІР
ЧАКЛУНСТВА»
13:20 Екси 16+
15:30 Заробітчани
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
20:50 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРИ»
22:50 Х/ф «ІСТОРІЯ ВІЧНОГО
КОХАННЯ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.05, 01.40 Правда життя
09.15, 00.30 Речовий доказ
10.25, 16.55 Елемент
11.25, 17.55 Дика природа
Чилі
12.25, 14.10, 19.55 Їжа богів
13.20 Війна всередині нас
15.05, 23.40 Загадки Всесвіту
15.55 Людство: забута історія
18.55 Скептик
20.50 Таємнича світова війна
21.45 Як працюють машини
22.40 Вижити в дикій природі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Т/с «Доктор Хто»
10:50 Т/с «Хейвен»
14:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:35 «Джедаі»
07:00 Х/ф
«ЛЬОДОВИКОВИЙ
ПЕРІОД»
08:40 Х/ф «ЗАКОН
ДОБЛЕСТІ»
10:35 «Помста природи»
10:50, 17:20 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ТАКТИЧНА
СИЛА»
15:20 Х/ф «НЕ ВИХОДЬ!»
18:55 31 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Зоря»
21:00 Т/с «Ментівські війни.
Харків»

22:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-13»
23:40 Т/с «CSI: Місце
злочину-12»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 20:20 Топ-матч
06:10 Гранада - Реал.
Чемпіонат Іспанії 08:10
Болонья - Наполі. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:20 Ворскла
- Маріуполь. Чемпіонат України
12:05 Сассуоло - Ювентус.
Чемпіонат Італії 13:55 Львів
- Олімпік. Чемпіонат України
16:00 Журнал Ліги чемпіонів
16:30 Шахтар - Колос.
Чемпіонат України 18:20 Yellow
18:30 Матч. Чемпіонат Іспанії
20:25 LIVE. Торіно - Дженоа.
Чемпіонат Італії 22:55 LIVE.
Матч. Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка 3
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під
Полтавою
14.30, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
15.30, 22.00 Одного разу в
Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Т/с «Село на мільйон 2»
23.00 Т/с «Матусі 2»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
М/ф «Дванадцять місяців»
07.10 М/ф «Сім мам Семена
Синєбородька» 07.55, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«СИЦИЛІЙСЬКИЙ ЗАХИСТ»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.50 «Вартість
життя» 14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Правда життя» 19.30
«Легенди карного розшуку»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
12:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:00 Х/ф «ТРИ ІКСИ»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Вечірній квартал»
22:00 «Українські сенсації 2020»
23:10 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
03.05 «Чекай мене. Україна»
04.30 «Орел і Решка. Шопінг»
05.10 «Телемагазин» 05.40
«Мультфільм» 06.30 «Слово
Предстоятеля» 06.40 Х/ф
«СТЕЖКИ-ДОРІЖКИ» 08.00
«Шість соток» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «СІМ СТАРИХ І ОДНА
ДІВЧИНА» 12.35 Х/ф «РАЗ
НА РАЗ НЕ ВИПАДАЄ» 14.00
Х/ф «ЖИВІТЬ У РАДОСТІ»
15.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС
ТА НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
15.40 Х/ф «САМОГОННИКИ»

16.00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
18.00, 20.30 Т/с «Пристрасті
по Зінаїді» 20.00, 02.35
«Подробиці» 22.40 Концерт
«Стас Михайлов. Народний
корпоратив» 00.40 Х/ф
«ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:00, 15:20 Т/с «Сонячний
листопад»
17:00, 20:00 Т/с «Сурогатна
мати»
22:00 Т/с «Коли повертається
минуле»

СТБ
06:30, 10:30 Т/с «Донькиматері»
09:30 «Неймовірна правда про
зірки»
17:00, 22:30 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40, 18:45 Факти
06:10 Т/с «Марк + Наталка»
08:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+
10:25, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «ВПІЙМАЙ МЕНЕ,
ЯКЩО ЗМОЖЕШ»
16:55 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»
19:10 Х/ф «ХЕНКОК»
20:50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
22:45 Х/ф «МЕТОД ХІТЧА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:45 Kids’ Time
06:05 М/ф «Містер Лінк:
Загублена ланка
еволюції»
07:50 Таємний агент

23.50 «Речдок» 16.35 «Речдок. 19:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР»
Особливий випадок. Фатальна 20:50 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР 2»
пристрасть» 18.00, 01.40
22:50 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР 3»
Ток-шоу «Стосується кожного»
МЕГА
20.00 «Подробиці тижня»
06.00 Бандитська Одеса
УКРАЇНА
08.05, 01.40 Правда життя
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09.15, 00.30 Речовий доказ
10.25 Ремесла за
Україною
призначенням
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні 11.25, 22.40 Дика природа
Чилі
09:30 Реальна містика
13.20 Війна всередині нас
11:00 Т/с «Німа»
14.15 Їжа богів
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
15.10, 23.40 Загадки Всесвіту
лікар - 3»
15.55 Людство: забута історія
20:10 Ток-шоу «Говорить
16.55 Елемент. Платина
Україна»
17.55 Дика природа Чилі.
22:00, 23:20 Т/с «Добрими
Морська видра
намірами»
18.55 Скептик
19.55 Їжа богів. Вино
СТБ
20.50 Таємнича світова війна
06:50 «Врятуйте нашу родину 21.45 Як працюють машини
- 2» 16+
02.45 Скарб.UA
08:35, 19:00 «Наречена для
К-1
тата 3» 12+
1+1
10:25, 14:50, 18:15 Т/с
06:30
«TOP
SHOP»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сліпа»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
«Сніданок з 1+1»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна08:25 «Дай лапу»
07:00, 08:00, 09:00,
Новини»
09:00 Т/с «Доктор Хто»
16:45, 19:30 ТСН:
20:50, 22:45 Т/с «Рецепт
10:50 Т/с «Хейвен»
«Телевізійна служба
кохання»
12:40 «Орел і Решка. Шопінг»
новин»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
09:25, 10:20 «Життя відомих
ICTV
Навколо світу»
людей»
05:35 Громадянська оборона 17:20 М/ф «Воруши ластами,
11:15 «Світ навиворіт»
06:30 Ранок у великому місті
Семмі»
12:15 «Любий, ми
08:45, 18:45 Факти
18:50 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ
переїжджаємо»
09:15, 19:25 Надзвичайні
КРОКІВ ДО
12:50, 15:00 «Одруження
новини
КОХАННЯ»
наосліп - 5»
10:10 Антизомбі
21:00 «Орел і Решка.
17:10 Т/с «Вітер кохання»
11:05, 13:25 Х/ф «ЗМІЇ НА
Навколосвітня
19:00 «Секретні матеріали
БОРТУ ЛІТАКА»
подорож»
2020»
12:45, 15:45 Факти. День
20:30 «Ліга сміху. Дайджест»
2+2
13:40 Х/ф «ІДЕАЛЬНА
22:30 «Вечірній квартал»
ВТЕЧА»
06:00, 18:15 «Спецкор»
15:30, 16:20, 22:55 Скетч-шоу 06:20, 18:45 «Джедаі»
ІНТЕР
«На трьох» 16+
06:40 Х/ф «ПЕРЛИНИ
03.45 «Орел і Решка. Шопінг» 17:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
ДРАКОНА»
04.55 «Телемагазин» 05.25,
08:05
Х/ф
«ВЕЛИКИЙ
22.00 «Слідство вели... з
НОВИЙ КАНАЛ
ПЕРЕПОЛОХ У
Леонідом Каневським» 07.00,
06:00, 07:15 Kids’ Time
МАЛОМУ КИТАЇ»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06:05 Мультфільми
09:55 «Помста природи»
Новини 07.10, 08.10, 09.20
07:20 Вар’яти 12+
11:25, 17:20 «Загублений
«Ранок з Інтером» 10.00
09:20 Т/с «Грімм»
світ»
«Корисна програма» 11.00
12:10 Топмодель по14:10 Х/ф «ШВИДКИЙ І
Т/с «Пані Фазілет і її доньки»
українськи 16+
ЖОРСТОКИЙ»
12.25 Т/с «Не відпускай мою
17:00 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ» 15:50 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ»
руку» 13.50, 14.45, 15.40,

19:15 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР»
21:15 Х/ф «22 КУЛІ»
23:25 Х/ф «ЇЇ ЗВАЛИ НІКІТА»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топматч 06:10
Львів - Олімпік. Чемпіонат
України 08:00 Yellow 08:10
СПАЛ - Інтер. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Шахтар - Колос.
Чемпіонат України 12:05
Торіно - Дженоа. Чемпіонат
Італії 13:55, 19:40 Матч.
Чемпіонат Іспанії 16:00
Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра 16:55 Аталанта Брешія. Чемпіонат Італії 18:45
Класичні матчі Ліги чемпіонів
21:30 #залишайсязФутболом
22:55 LIVE. Матч. Чемпіонат
Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечірка 3
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під
Полтавою
14.30, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
15.30 Одного разу в Одесі
16.00 Сімейка У
21.00 Х/ф «ЗООНАГЛЯДАЧ»
22.50 Х/ф «ВБИВСТВО
У СХІДНОМУ
ЕКСПРЕСІ»

НТН
05.45 М/ф «Пригоди
Буратіно» 07.20 М/ф «Жив
собі пес» 07.50, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«НЕБЕЗПЕЧНІ ДРУЗІ»
10.55, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.50 «Правда
життя» 14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Таємниці світу» 19.30
«Легенди карного розшуку»

НЕДІЛЯ, 19 ЛИПНЯ

СУБОТА, 18 ЛИПНЯ
06:00 Хто в домі хазяїн 06:35
М/с «Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 07:15 М/с
«Листи від Фелікса» 08:20 Шо?
Як? 09:05 Енеїда 10:10 Х/ф
«КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ»
12:00 Д/ц «Дикі тварини» 12:30
«Секрети Сонячної системи»
13:30 Світова медицина.
Непал - медицина вершин
14:25 Телепродаж 15:00 UA
Фольк. Спогади 16:00 Т/с
«Містер Селфрідж» 18:00
Велика вечірня (УГКЦ) 19:30
Д/ц «Боротьба за виживання»
20:00 Д/ф «Патагонія: від
Буенос-Айреса до мису Баїа»
21:20 Д/ц «Суперчуття» 22:00
Х/ф «ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ВБИВ
ДОН КІХОТА»

UA: ПЕРШИЙ

06:00 Додолики 06:35 М/с
«Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55 UA:Спорт
15:20 Реаліті-шоу «Грандіозні
подорожі американською
залізницею» - «Грандіозні
подорожі залізницею Аляски
та Канади» 16:30 Т/с «Містер
Селфрідж» 17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта 18:55,
21:40 Д/ц «Дикі тварини»
19:30 Д/ц «Суперчуття»
22:15 Світова медицина.
Непал - медицина вершин
22:40 Світова медицина.
Іспанія - госпіталь у відкритих
водах

08:50 Вар’яти 12+
11:50 Хто зверху? 12+
15:10 Х/ф «СЕРЦЕ ДРАКОНА»
17:10 М/ф «Ваяна»
19:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»
21:00 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
23:20 Х/ф «ЦЕНТУРІОН»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.35, 00.30 Містична Україна
08.25, 18.40 Прихована
реальність
10.05 Речовий доказ
11.15, 22.40 Їжа богів
12.10 Таємнича світова війна
14.00, 21.00 НЛО з минулого
15.40 Дика природа Чилі
23.30 Елемент
01.20 Ризиковане життя
04.50 Бізнес на залякуванні
05.40 Таємниці пірамід

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Cупергерой
Плодді»
11:30 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
13:00 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ КРОКІВ
ДО КОХАННЯ»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
07:15 «Загублений світ»
15:15 Х/ф «ПЕРЕХРЕСТЯ»
17:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
КОРДОН»
19:00 Х/ф «ПРИНЦ»
20:45 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
22:40 Х/ф «КОЛОНІЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:35, 20:10
Топматч 06:10, 13:50 Матч.

Чемпіонат Іспанії 08:10
Сассуоло - Ювентус. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 #залишайсязФутболом
11:35 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 11:45 Шахтар Колос. Чемпіонат України 16:00
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру. Прем’єра 16:30 Ворскла
- Маріуполь. Чемпіонат України
18:10 LIVE. Верона - Аталанта.
Чемпіонат Італії 19:00, 21:15
Yellow 20:25 LIVE. Кальярі Сассуоло. Чемпіонат Італії 22:55
LIVE. Матч. Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Суперкоманда»
11.45 Х/ф «ПАПЕРОВІ МІСТА»
(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 21.30
Танька і Володька
14.15, 16.30 Сімейка У
15.10, 19.30, 20.30 Одного разу
в Одесі
16.05, 22.00 Країна У
17.00 Х/ф «ЗООНАГЛЯДАЧ»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
23.00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
МАРШ 3:
ЗУСТРІЧАЙТЕ
НАРЕЧЕНУ»

НТН
05.15 Х/ф «ЗВОРОТНОГО
ШЛЯХУ НЕМАЄ» 09.00 Х/ф
«КОМАНДИР ЩАСЛИВОЇ
«ЩУКИ» (12+) 10.55 Х/ф
«ІШОВ ЧЕТВЕРТИЙ РІК
ВІЙНИ...» 12.35 «Легенди
карного розшуку» 15.35
«Випадковий свідок» 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «НА
ВАС ЧЕКАЄ ГРОМАДЯНКА
НИКАНОРОВА» 21.10 Х/ф
«СИНИ ВЕЛИКОЇ ВЕДМЕДИЦІ»
23.00 Х/ф «КОНТРОЛЬНИЙ
ПОСТРІЛ» (18+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Хто в домі хазяїн 06:35
М/с «Попелюшка» 07:00, 08:00,
08:55, 21:00 Новини 07:15
М/с «Листи від Фелікса» 08:15
Шо? Як? 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України у шосту неділю після
П’ятдесятниці у храмі Положення
ризи Пресвятої Богородиці
(с. Шешори) 11:00 Недільна
Літургія Української грекокатолицької Церкви 12:30
Недільна Свята меса Римськокатолицької церкви в Україні
13:30 На східному фронті 14:25
Телепродаж 15:00 UA Фольк.
Спогади 16:00 Т/с «Містер
Селфрідж» 18:00 Д/ц «Історії
вулканів» 18:30 Д/ц «Експедиція
зі Стівом Бекшеллем» 19:30 Д/ц
«Боротьба за виживання» 20:00
Д/ф «Патагонія : від Камаронес
до гори Дарвіна» 21:20 Д/ц «Дикі
тварини» 22:00 Х/ф «Я, ДЕНІЕЛ
БЛЕЙК»

1+1
06:15, 07:05 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Світ навиворіт»
17:30 Х/ф «ТРИ ІКСИ-2:
НОВИЙ РІВЕНЬ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «МІСТ ШПИГУНІВ»
23:35 Х/ф «ТЕМНІ УМИ»

ІНТЕР
03.05 «Орел і Решка. Івлєєва
vs. Бєдняков» 03.50 «Орел і
Решка. Дива світу 2» 04.40
«Подорожі в часі» 05.05 Х/ф
«ЖИВІТЬ У РАДОСТІ» 06.20
«Концерт Наталії Валевської»
08.00 «Удачний проєкт» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Дива світу» 11.00 «Орел і
Решка. Божевільні вихідні» 12.00
Т/с «Пристрасті по Зінаїді» 16.15
Т/с «Пані Фазілет і її доньки»
20.00 «Подробиці» 20.30

Х/ф «ЖИТТЯ НА ПОВТОРІ»
22.30 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
00.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС ТА
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС» 00.35
Х/ф «САМОГОННИКИ» 01.05
«Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
08:50 Т/с «Кров янгола»
12:45 Т/с «Добрими намірами»
17:00, 21:00 Т/с «Ти тільки вір»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
06:35 «Дівчата: невідома версія»
12+
07:25 «Операція «И»: невідома
версія» 12+
08:20 «За двома зайцями:
невідома версія» 12+
09:14 «Вечори на хуторі біля
Диканьки: невідома
версія» 12+
10:05 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
13:35 «Хата на тата» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:55 «Один за всіх» 16+
22:00 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

ICTV
05:30 Скарб нації
05:40 Еврика!
05:50, 18:45 Факти
06:15, 09:00 Громадянська
оборона
07:10 Секретний фронт
08:05 Антизомбі
09:55 Т/с «Відділ 44»
12:40, 13:00 Х/ф «МЕТОД
ХІТЧА»
12:45 Факти. День
15:05 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
17:00 Х/ф «ХЕНКОК»
20:50 Х/ф «ШПИГУНКА»

23:00 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:05 Таємний агент
09:40 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР»
11:10 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР 2»
13:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР 3»
14:50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»
16:40 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
19:00 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ»
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАРОДЖЕННЯ
ЛЕГЕНДИ»
23:00 Х/ф «ХОРОБРІ ПЕРЦЕМ»

МЕГА
06.00, 01.25 Бандитська Одеса
07.30, 00.35 Містична Україна
08.20, 18.35 Прихована
реальність
10.00 Речовий доказ
11.10, 22.40 Їжа богів
12.05 Таємнича світова війна
13.55, 21.00 НЛО з минулого
15.35 Дика природа Чилі
23.35 Елемент

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Х/ф «ЛІТО.
ОДНОКЛАСНИКИ.
ЛЮБОВ»
11:15 Х/ф «ЛОРД-ЗЛОДІЙ»
13:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
07:15 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
15:20 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРКУЛЕСА»
17:10 Х/ф «ГЕРОЙ»
19:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
21:30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»

23:10 Х/ф «САГА: ПРОКЛЯТТЯ
ТІНІ»

ФУТБОЛ-1
08:10 Верона - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40
Футбол NEWS 10:20 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:50,
20:15, 23:45 Yellow 12:50, 16:00
Класичні матчі Ліги чемпіонів
13:45 «Суперматчі». Ліга Європи
УЄФА 13:55 Олександрія Шахтар. Чемпіонат України
16:55 LIVE. Львів - Маріуполь.
Чемпіонат України 18:55 Журнал
Ліги чемпіонів 19:25 LIVE. Колос Динамо. Чемпіонат України 21:20
«Великий футбол» 22:55 LIVE.
Матч. Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Лісовий патруль»
11.00 Х/ф «ГРЕЙФРАЙЄРС
БОББІ»
13.00 Т/с «Село на мільйон 2»
17.00 Х/ф «ДІВЧИНА З
ДЖЕРСІ»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30 Одного разу в Одесі
21.30 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Х/ф «ВБИВСТВО У
СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.30
Х/ф «СІМНАДЦЯТИЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ» 08.15
«Слово Предстоятеля» 08.20
«Страх у твоєму домі» 12.00 Х/ф
«НА ВАС ЧЕКАЄ ГРОМАДЯНКА
НИКАНОРОВА» 13.40 Х/ф
«ПОВЕРНЕННЯ НЕМАЄ»
15.30 Х/ф «КОХАНА ЖІНКА
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»
17.10 Х/ф «СИНИ ВЕЛИКОЇ
ВЕДМЕДИЦІ» 19.00 Х/ф «ВОНИ
ВОЮВАЛИ ЗА БАТЬКІВЩИНУ»
22.05 Х/ф «ДНІПРОВСЬКИЙ
РУБІЖ»
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n Цікавий співрозмовник
втратити душевну чистоту. За його
словами, наркотики, алкоголь, їжа і
секс перетворюють людей на невгамовних істот, які схиблені на власних
потребах. Життя слід прожити гідно,
бо за всі погані вчинки обов’язково
буде покарання.

ЛУЧАНИН ПІСЛЯ УДАРУ СТРУМОМ
«ГОВОРИТЬ ІЗ БОГОМ»

Фото Ірини КРАВЧУК.

«Уперше це трапилось,
коли я був у третьому
класі. Пам’ятаю, батьки
наказували нікому не
розповідати, бо подумають,
що божевільний»

каже, що життя
« Валерій
— своєрідний екзамен.
Єдиний спосіб не
провалити його — знайти
своє справжнє місце
призначення.

»

Ірина КРАВЧУК

уличний музикант Валерій Павлович уже п’ять років ділиться
своєю творчістю з лучанами.
Йому шістдесят вісім, але, каже, що
духом не старіє: захопився музикою,
пише пісні. Тому, поки заклопотані
люди пробігають повз, чоловік спокійно співає і… спостерігає.
— Усі кудись летять, постійно поспішають. Люди хочуть так багато, і
здебільшого цілком безглуздих речей. Намагаються їх здобути, а коли
отримують, біжать далі, бо цього вже
замало. Гроші керують усім, на них
побудоване життя. Час збігає, а більшість про душу і не згадує, — розмірковує Валерій.
Музикант з тривогою говорить про
суспільство. Переймається, що світовий безлад затуманює людську свідомість. Чоловік давно розчарувався в
сучасних життєвих цінностях, бо шлюб
усе частіше базується на розрахунку:
розум придушує почуття, а без них усе
втрачає сенс.
— Як це зазвичай відбувається?
Молода, красива, але дуже хоче статків. За першого ж багатого і вийде, а
потім пів життя буде мріяти про іншого, пів життя буде страждати і думати,
як витягти в нього побільше грошей.

В

Друзі називають нашого героя Космосом.

Але нікуди не втече, діти триматимуть. Хороший вислів є: «З милим рай
і в шалаші». Справді, яка вже різниця,
наскільки величезний у тебе дім і чи
розкішна машина, якщо любові нема?
За словами Валерія, людство божеволіє від безглуздих забаганок, але
не розуміє, що можна божеволіти від
щастя: треба просто зупинитись і послухати себе, щоб обрати правильні
бажання, визначити потрібні цілі.
Чоловік упевнений у власній пра-
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воті, адже з ним трапилося дещо
незвичне.
— Мені це все Бог розказав. Періодично я чую Його голос, бачу ситуації,
які складуться в майбутньому. Вперше
це трапилось, коли я був у третьому
класі, мене тоді вдарило струмом.
Пам’ятаю, батьки наказували нікому
не розповідати, бо подумають, що божевільний.
Музикант каже, що найстрашніше в житті людини — забруднитися,

А
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— Люди не думають про наслідки, вирубують дерева, видобувають
нафту. А планета жива, їй боляче: нафта — то її кров. Вони не розуміють,
що кожен із нас — лише гість у цьому
світі.
Валерій каже, що життя — своєрідний екзамен. Єдиний спосіб не провалити його — знайти своє справжнє
місце призначення. За його словами,
не можна суперечити власним здібностям і почуттям. Потрібно займатись улюбленою справою і шукати
справжню любов. Людина, яка бігає
за грошима, врешті–решт отримає
нещастя. Бо душа ніколи не знайде
гармонію, якщо накидати в неї непотрібних справ і чужих по духу людей.
— Долю творимо ми самі. От, наприклад, я даю тобі на вибір два яблука: одне спіле, друге — ні. Якщо ти
зелене взяла, ніхто в цьому не винен.
Життя — це вміння правильно обирати: хтось слухає серце, а хтось підживлює власну пиху, — каже чоловік.
Валерій Павлович планує написати
книгу, аби донести до людей: безглузда біганина не є життям. Напрямок
руху треба вибирати обережно. Або
варто просто зупинитись і подумати…
Може, ви вже у місці призначення? n
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