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Валерій Панасюк
навіть коли очолив
сільгосппідприємство,
і надалі працював
вчителем у школі
Цілий день автобус із заручниками стояв під палючим сонцем
на Театральному майдані.

Водій захопленого
у Луцьку автобуса:
«Терорист, можна
сказати, спокійним
був — давав людям
воду, таблетки…»

Максим Кривош-«Плохой» — чи не перший
ідейний терорист в Україні.

Закінчення на с. 13

акого у нашому місті
ще не траплялося. Тому,
коли на Театральній площі пролунали перші постріли
і поліція перестала пускати
перехожих, не всі сприйняли
ситуацію всерйоз. «Ідуть навчання» — такою була загальна думка. Люди відповідно
й поводилися: ігнорували вимоги правоохоронців, а коли
ті стали наполягати, то багато
хто ще й агресивно огризався. Мовляв, не дають пройти,
якісь навчання задумали. Байдуже, що навіть якби це було
так, то потрібно бути законослухняними.
У центрі міста з’явилися
спецпризначенці, кінологи
з собаками, вибухотехніки
та рятувальники. Не бракувало і міцних хлопців у цивільному.
Так тривало доволі довго.
Автобус «Краснилівка — Берестечко», який їхав із Камінь-Каширського району в Горохівський, стояв біля пам’ятника
Лесі Українці. Вікна в ньому були

Т

«ЧИ МОЖНА
ВИЛІКУВАТИ ТОГО,
ХТО ЗДАТНИЙ І МАТІР
РІДНУ ПРОГРАТИ?»

розбиті пострілами. Вдалося
розгледіти жінку, що сиділа спиною до вікна біля водійського
місця. У задніх дверях виднівся
силует чоловіка у світлій сорочці. Під поліцейською автівкою
залягли з автоматами двоє.
У якийсь момент з автобуса пролунала автоматна черга. За тро-

центрі міста
« Уз’явилися
спецпризначенці,
кінологи з собаками,
вибухотехніки
та рятувальники.

»

Взяли зловмисника пізно увечері.

хи небезпечну зону розширили. І якщо раніше журналісти
знімали автобус від кафешок,
розташованих у колишньому
кляшторі біля собору, то пізніше прохід закрили вздовж проспекту Волі аж до центрального
корпусу СНУ імені Лесі Українки,
де розташована наша редакція.
Дороги перекрили вантажівками і навіть фурами.

Закінчення на с. 2
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Читайте в іншому
нашому виданні —
тижневику «Цікава газета
на вихідні» за 23 липня:

Понад 12 годин тримав у полоні
13 заручників в автобусі «Краснилівка —
Берестечко» житель Дубна Максим
Кривош («Плохой»), який таким чином
хотів «змінити систему» в Україні
Сергій НАУМУК

Перестало битися
серце відомого
на Волині педагога
та депутата.
Відійшла у Вічність
світла людина, яка
любила свій край
і вкладала у його
розвиток багато
сил та енергії.
Валерій Сергійович
Фото volyn.com.ua.
Панасюк (на фото)
до останньої миті
мріяв, як після карантину вони з учнями
штурмуватимуть нові вершини. Але саме
ускладнення від коронавірусу й обірвало
його життєвий політ. Більше він не дасть
своїм вихованцям за вдале рішення
дружнє «п’ять»…

ТИЖНЕВИК

Передп
плаатні індекси
«Цікавої гаазети
ети на вихідні»:

«Плохой» мав достатньо зброї і запевняв,
що заклав ще й бомбу в людному місці.

l длля Волині – 60304, l для Рівненщини – 60312,
l для інших регіонів України – 60307.

Наш Telegram-

канал

2

23 липня 2020 Четвер

Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Резонанс

www.volyn.com.ua

Фото npu.gov.ua i youtube.com.

Оксана КОВАЛЕНКО,
ре
редактор відділу листів і зв’язків
з читачами «Газети Волинь»

А ми
не захотіли
бути «рупором
Москви»
Надзвичайна подія з терористом
і заручниками спонукала нас, журналістів
«Волині», ретельно моніторити усі
видання, аби оперативно інформувати
читачів сайту газети. Можете собі
уявити моє здивування, коли я виявила
на відеоканалі YouTube програму про
події в Луцьку на державному телеканалі
країни-агресора «Россия 1». У вівторок
«московські» телевізійники з медіа,
яке називають одним із головних
рупорів російської пропаганди, вділило
нам аж дві передачі. Певна річ, під
«кремлівським» соусом
прямому ефірі «Россия 1» раз по раз показувала луцький Театральний майдан, зловісний автобус, робили включення зі своїм кореспондентом. На підкріплення змонтували нарізку з українських новин різних місяців
про вибухи гранат і замінування, «підклали» тривожну музику, надали слово своїм експертам —
і вийшло, як хотіли, дуже страшно. Картинка,
яку мав змогу спостерігати глядач (а покриття
телеканалу, за Вікіпедією, на усі країни СНД,
Західну Єропу, Близький Схід і США), виглядала настільки тривожно, що, якби я тут не жила,
то подумала б, що наша щоденність з людьми
у кафе, мамами з візочками, ринком з відрами
чорниць і вишень — то марево. Тож в ефірі російського медіа лунали фрази на кшталт «в городе хаос плюс евакуация», «прибыли БТР-ы»
(насправді був один), «в небе — дроны и вертолёты» (насправді літав лише дрон), «власти
демонстрируют беспомощность». Російські
експерти правоохоронних структур зі співчуттям, турботою і відчаєм щодо надважкої ситуації в Україні коментували відео з українських
телеканалів… Що там казати, теракти близька
їм тема! Правда, не бралися в контексті аналізувати свої колишні, як от Беслан, вибухи
житлових будинків, штурм кінотеатру (відомий
як трагедія Норд-Осту), коли влада розпорядилася застосувати газ, який знищив разом із терористами й чимало заручників. Зате згадали
пов’язані з цією темою події в Америці та Європі: мовляв, там прокотилася хвиля терактів.
Так і бачу, як стріли, пущені в глядача, підсипали
пороху в його уявлення про той страшний західний світ, занурений у хаос і смерть. Дивіться,
в Україні вже почалося! Тонка й грамотна маніпуляція. І кульмінаційна фраза про українську
владу як «хунту»: «Взяли в заложники нашу дорогую любимую Украину». Один плюс: спецназівці, які працювали у Луцьку, мали би втирати
сльози утіхи, почувши добре слово на свою адресу: «Ета ж наши савецкие ребята, обучены
по нашим схемам».
Нам, звичайно, ще доведеться аналізувати
деталі надзвичайної події для усієї держави. Як
це стало можливим? Чому саме тут? Це справді
ідея саме отого «Плохого»? Надто багато запитань без відповіді, незрозумілі моменти у відео
про звільнення заручників і, як завжди, багато
домислів і коментарів «всевидящих».
З’ясовувати підвалини прецеденту для господаря свого дому — закономірність. А от коли
в ньому (і в ефірі), як на одній зі своїх дач, демонструє хазяйновитість зайда, коли тикає
брудним пальцем — це гучне нагадування, що
українці — під невсипущим, злим і мутним оком
Москви. Тож зі своїм сміттям у хаті, і задавненим, і свіжим, маємо поводитись акуратно.
P.S. А ми таки у вівторок двічі відмовили
в коментарях журналістам-радійникам із Москви, які телефонували в редакцію і наполегливо просили розповісти, «что же это у вас там
в Луцке делается». Бо коли кремлівські терористи захопили в заручники Крим і частину
Донбасу, ніхто зі столиці Росії не дзвонив, щоб
почути нашу думку. n

У

Кілька років тому у луцькому видавництві «Волиньполіграф» вийшла книжка Максима Кривоша «Філософія злочинця».
А перед здійсненням свого протиправного акту на Театральному майдані він два дні мешкав навпроти — у готелі «Україна».

Водій захопленого у Луцьку автобуса:
«Терорист, можна сказати, спокійним
був – давав людям воду, таблетки…»
Закінчення. Початок на с.1
Сергій НАУМУК

им часом почала з’являтися
інформація і про терориста.
Уродженець Оренбурзької
області Росії, він проживав з батьками та братом в Луцьку, а потім —
у Дубні Рівненської області. У соціальних мережах називав себе
Максим «Плохой». Насправді ж був
Максимом Кривошем. Мав кілька
судимостей за розбій, бандитизм,
шахрайство та вимагання. Інформація про його психічне захворювання не підтвердилася.
СБУ через мас-медіа звернулася до лучан не виходити без потреби на вулицю, адже злочинець
поширив інформацію, що в Луцьку
заміноване людне місце (пізніше
з’ясувалося, що це неправда).
Точних даних про кількість заручників не було: називали різні
цифри — від 2 до 20. Врешті терорист оприлюднив свої вимоги,
які, чесно кажучи, здивували. Головним було «змінити систему».
Як її міняти і хто це мав робити —
не ясно. Йшлося також про максимальний розголос про захоплення. Міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков мав піти у відставку. Чи не
усі вищі особи держави мусили
публічно визнати, що вони «терористи в законі».
Час ішов, а заручники й далі
страждали від спеки. У Луцьк прибув міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков. Обіцяний брифінг журналістам довелося чекати довго.
Тож колеги знімали та стрімили,
аж поки це не заборонили робити. Мовляв, терорист уважно дивиться інтернет, тому показувати,
які сили і засоби є у поліції зайве.
Врешті вийшов і Арсен Борисович.
— Ми розмовляли із родичами, з дружиною, з друзями (людини, яка утримує заручників. —
Ред.), застосуємо всі методи,
щоб це питання мирно врегулювалося… Працюють фахівці… Сподіваємося, що найближчим часом
ми зможемо вирішити ситуацію
так чи інакше, — сказав Аваков
і додав, що усю інформацію розповісти не може.
На площі і далі лунали постріли:

Т

терорист час від часу підтверджував свою серйозність. Дехто повідомляв, що йдеться про постріли
з карабіна (уже після захоплення
з’ясувалося, що зловмисник мав
на озброєнні автомат Калашникова, пістолет та гранати Ф-1). Один
раз навіть бабахнула граната.
День хилився до вечора, а ситуація не змінювалася. Терорист
зв’язався з місцевим інтернет-виданням з вимогою, аби Президент
України Володимир Зеленський
закликав усіх подивитися документальний фільм «Земляни»,
де йшлося про знущання із тварин
заради наукових дослідів чи промислового виробництва.

тих,
« Нахтодумку
бачив відео
затримання,
світлошумова граната
там була зовсім
зайвою.

»

— Можна сказати, що злочинець спокійний був. Давав людям
поговорити, не те що якісь вимоги ставив. Воду давав, таблеточку
жінці запропонував, бо їй стало
недобре, — розповів водій захопленого автобуса Олександр Гунчик. — Щодо туалету, то треба було
терпіти або — в штани.
Але про те, що заручники мають воду, правоохоронці не знали. Тому переконували «Плохого»-Кривоша, щоб передав воду,
яку й відніс перший заступник
голови Національної поліції Євген
Коваль. Коли той вдруге наблизився до автобуса з пропозицією
відпустити хоча б дітей, то в його
бік пролунав постріл. За якийсь час
Президент України таки поспілкувався телефоном з терористом.
Незадовго зловмисник звільнив
трьох людей: вагітну жінку, підлітка та бабусю. Прессекретарка
Президента приписала цю заслугу
Зеленському. Натомість заступник
міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поспішив перед тим написати, що про звільнення домовився Євген Коваль.
Врешті Президент України ви-

конав вимогу терориста: на його
фейсбук-сторінці появилося відео (після затримання Кривоша
воно зникло), де Зеленський російською мовою закликає: «Всем
смотреть фильм «Земляне».
І ось терорист вирішив здатися. Він сам вийшов з автобуса,
довгенько постояв (жартували, що
за цей час міг викурити дві цигарки
або «сісти в іншу маршрутку і її захопити»), розводячи руки і показуючи, що він беззбройний. До нього
майже через хвилину підійшли медик, поліцейський та спецпризначенець. Останній спокійно одягнув
йому наручники. І аж тоді почалася спецоперація: хвацько під’їхав
бронетранспортер, спецпризначенці кинули світлошумову гранату,
вибух якої було чути навіть у районі
залізничного вокзалу. Власне, ця
сцена викликала чимало запитань.
На думку тих, хто бачив відео затримання, граната там була зовсім
зайвою.
Тож близько 22-ї години усе вже
завершилося: терориста затримали, заручників (яких виявилося 13)
звільнили. Усі живі та здорові, що
не може не радувати. Лучани привітали правоохоронців оплесками.
P. S. То чому ж терорист
стільки стояв на площі і чому кинули гранату, коли все вже ніби
закінчилося?
— У нас були підозри, що
в автобусі є вибуховий пристрій.
За домовленістю терорист залишив в автобусі сумку, але ми
мали пересвідчитися, що в нього
немає дистанційного пульта керування, бо заручники ще залишалися всередині. Йому давали вказівки: підняти руки, опустити, повернутися. Місцевість сканували
спеціальними приладами. Тільки
після цього до нього підійшли
співробітники поліції та СБУ (один
з них в одязі медика). Тобто затримка викликана професійною
необхідністю, а не просто «це був
театр» чи хтось чекав. БТР заїхав
на площу, бо треба було перекрити автобус від можливих посягань
з іншого боку: ми не знали, чи є
у зловмисника спільники на Театральній площі, — розповів начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков. n
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Доброго дня
вам, люди!

24 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.34, захід — 21.15, тривалість дня — 15.41).
Місяць у Діві. 5 день Місяця.
Іменинники: Ольга, Юхимія, Олена, Ілона,
Аркадій, Кім, Лев, Левко.
25 ЛИПНЯ
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Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Він прислухається
до неї
Літа вбрали їх обох у зморшки, зсутулили їм
плечі, забрали яскравість з очей. Їхні ногируки майже весь час нагадували, що «роки
вже не ті, не солодкі такі»

«Як ти до світу, так і світ
до тебе…»

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Хвалю чемну дитину, але мамине слово, звичайно
ж, важить більше. «Вона місяць була в баби, а та навчила зі всіма «здоровкатися», — наче виправдовується молода лучанка. Тон її голосу гасить усмішку
на обличчі дівчинки, боюсь, після цього вона вже буде
поводитися «по-міському».
На жаль, добра традиція зичити іншим здоров’я
і гарного дня, яка жила в нашому народі споконвіку,
тепер стає архаїзмом. Є, щоправда, винятки. Вранці,
буває, чую «Доброго дня!» на дорозі, що веде до Теремнівських ставків на околиці Луцька. Знаю, це послідовники оздоровчої системи Порфирія Іванова, які ходять
купатися за будь-якої погоди, легко одягнені навіть
узимку, не лихословлять… Одне з правил «івановців»
вимагає з усіма вітатися. І, напевне, не випадково.
Здавна відома істина: добрі емоції, думки, помисли, що їх ми адресуємо іншим, мають здатність повертатися до нас різними благами. І навпаки — лихі
слова й наміри шкодять у першу чергу тій людині, яка
транслює зло. Недаремно кажуть: «Як ти до світу, так
і світ до тебе…».

26 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.36, захід — 21.12, тривалість дня — 15.36).
Місяць у Терезах. 7 день Місяця.
Іменинники: Маркіян, Стефан, Юліан, Антон, Сара, Степан.
27 ЛИПНЯ

28 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.39, захід — 21.10, тривалість дня — 15.31).
Місяць у Скорпіоні. 9 день Місяця.
Іменинники: Володимир, Василь, Юлія.

n

Погода

Спека не дошкулятиме
Як у вірші Юрка Іздрика – «ми завше пишемось разом».

n Спробуйте — не пошкодуєте!

Іду на тролейбусну зупинку через сусідній двір,
назустріч прямує мама з дівчатком років двох.
«Добрий день!» — гукає мені маленька, широко
усміхаючись. Жінка зніяковіло смикає донечку
за руку: «Ми ж не в селі…»

Сонце (схід — 05.35, захід — 21.14, тривалість дня — 15.39).
Місяць у Діві, Терезах. 6 день Місяця.
Іменинники: Михайло, Іларіон, Федір, Арсен, Марія, Вероніка, Андрій.

Сонце (схід — 05.38, захід — 21.11, тривалість дня — 15.33).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 8 день Місяця.
Іменинники: Степан, Петро, Федір, Йосип.

Оксана КОВАЛЕНКО

У неї в торбинці назавше оселився валідол
і ще щось міцніше, а він намагався частіше тримати
праву руку в кишені, щоб не зраджувала тремтінням. Лівицю ж звично тримає напоготові: завжди
так любив оцю мить, коли її рука легенько вмощувалася на згині його ліктя, грілася — вбирала його
тепло, настрій та багато такого, що й не вимовиш
словами. Подумалося: як гарно вони навчилися
розмовляти доторками за вділені їм півстоліття.
Ось зараз він відчуває, як їй хороше. Звідки? А Бог
його знає. Хай математики з фізиками розкладають
усе по поличках, а йому ніколи — він прислухається
до того, як вона прислухається до нього й світу. О,
заради цього варто пожити! Загадав, чи озирнеться
його люба наступної хвилі на кущ троянд, який вони
щойно проминули, — і задоволено хмикнув: «Життя
прекрасне!»
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Персикове вино з медом
і спеціями

Фото alcoukr.guru.

Напій вийде
сонячним
і ароматним,
як саме літо,
головне —
не порушувати
технологію і дати
належну витримку
Інгредієнти: 2,5 кг
персиків, 200 г персикового чи абрикосового листя, 150 г
меду, 3–4 г меленого мускатного горіха, 4–5 г кориці,
2,5 кг цукру, 0,5 л води, 0,5 л горілки.
Приготування. Персики помити, видалити кісточки,
м’якоть протерти через сито, влити воду, мед і залишити
в теплому місці для бродіння. По завершенні цього процесу зцідити сік, додати цукор, персикове листя, прянощі
та горілку. Настоювати 20–22 дні. Потому профільтрувати
і витримати у скляній ємності ще 50–60 днів, потім розлити в пляшки і зберігати в прохолодному місці.
А у «Цікавій газеті на вихідні» за 23 липня — ціла
сторінка порад, як приготувати домашні наливки, настоянки, лікери, спотикачі тощо. Темою наступного випуску,
30 липня, стане найпоширеніший літній овоч — кабачок,
страви з якого вражають своєю різноманітністю. Не пропустіть!

Кінець липня — росяна пора. Ранкові
сльози вважаються лікувальними,
тож вставайте вдосвіта і мерщій
за здоров’ям, поки кришталевих
крапель не визбирало сонце
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Алли Адамської, 24 липня — мінлива хмарність, без
опадів. Вітер північно-західний, 5–10 метрів
за секунду. Нічна температура повітря — 10–
15 градусів тепла, денна — від 20 до 25 градусів
вище нуля. За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було у 1998 році —
плюс 33, найхолодніше — 1996-го, плюс 7 градусів.
25-го — мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний,
5–10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється
до 10–15, вдень — до 20–25 градусів тепла.
26–28 липня — мінлива хмарність, короткочасні дощі, гроза. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Нічна температура повітря — 11–16 градусів тепла, денна — від
22 до 27 із позначкою «плюс».
У Рівному 24 липня хмарно з проясненнями, без опадів, а наступні три дні погода буде
похмурою, передбачаються дощі. 28-го —
хмарно з проясненнями, мороситиме дрібний
дощ. Вітер переважно західний, 2–4 метри
за секунду. Температура повітря вранці впаде
до 12 градусів тепла, а вдень сягатиме 26 градусів вище нуля.

Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА
Тел. 72–38–94

Р Е К Л А М А

МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Лікування без операції гіперплазії і аденом простати, каміння в нирках, жовчному і сечовому міхурах

БЕЗ БОЛЮ, ПРОКОЛУ, ЛАЗЕРА, КРОВІ
Німецкою фірмою vvl GmbH розроблено фізіотерапевтичне обладнання для пацієнтів, яким навіть малотравматична операція небажана.
Проводиться значне зменшення об’єму простати при накладенні 6 акустичних частот для розсмоктування,
наприклад об’єм зменшується від
60 см 3 до 35 см 3. Розсмоктуються
аденоми, каміння в нирках, жовчному і сечовому міхурах. На наступний
день пацієнт ходить до туалету вже
не 5–6 разів, а 1–2. Хворому призначається оригінальний натуропатичний

комплекс. Протипоказанням є наявність онкології.

ЛИШЕ З ГАРАНТІЄЮ
І БЕЗ РЕЦИДИВІВ
Консультація 300 грн

Гарвард Медікал, КИВ
harvardmedical.com.ua
Луцьк, готель Профспілковий,
просп. Відродження, 24, конференцзал,
Вартість і запис за тел. 063–643–3094,

ЛИШЕ 2 СЕРПНЯ о 8.00.
Самолікування шкодить вашому здоров’ю. Ліцензія МОЗ
№ АЕ 638497 ВІД 26.03.2015 р.

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.
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ОХОРОННИКІВ ТА ОХОРОННИЦЬ.
Метод роботи — вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта) забезпечує підприємство.
Звертатись за тел.:
067 361 71 20, 067 361 88 59.

ПРОДАМ пісок, щебінь
різних фракцій, цемент М500,
цеглу червону чорнову, відсів,
дрова твердих порід.
Тел.: 095-53-55-663,

097-75-16-430.
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n Ніби ж Європа
ПОГРОЖУВАЛИ:
КАНДИДАТКА
У ПРЕЗИДЕНТИ
БІЛОРУСІ
ТИХАНОВСЬКА
ВИВЕЗЛА ДІТЕЙ
ІЗ КРАЇНИ
Їх вдалось переправити в одну
з держав Євросоюзу

n Політика

«ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІСТИ
ПЕРЕДІ МНОЮ»:
Кадиров знову вимагає покаяння від Зеленського
Глава Чечні звернувся до Президента України із закликом «визначитися
зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення» за відео «Кварталу 95»,
яке його образило

Фото umoloda.kyiv.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

Дарія КЛИЧ

вітлані Тихановській погрожували
арештом
і тим, що заберуть її дітей», — розповіла головна редакторка
заблокованого в Білорусі сайту «Хартія 97» Наталія Радіна, яка допомагала
з вивезенням за кордон десятирічного
сина і чотирирічної дочки кандидатки
у президенти. За словами Радіної,
вони зараз у безпеці, їх супроводжує
бабуся.
Зазначимо, що режим Лукашенка
не дав зареєструватись кандидатом
у президенти відомому блогеру, чоловіку Світлани Тихановської Сергію, —
його запроторили за грати за організацію мітингу. Після цього Світлана Тихановська, попри залякування, пішла
на вибори замість чоловіка.
Президентські перегони в Білорусі
заплановані на 9 серпня. Кандидатами офіційно зареєстровано п’ять осіб:
чинний глава держави Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, ексдепутатка Анна Канопацька, лідер кампанії «Говори правду» Андрій Дмитрієв
і глава партії «Білоруська соціал-демократична грамада» Сергій Черечень.
Колишнього банкіра Віктора
Бабарика, якого вважали одним
із головних конкурентів Лукашенка, а також ексголову «Парку високих технологій» Валерія Цепкала
не зареєстрували кандидатами
в президенти. Їхні штаби виступили з заявою, що працюватимуть
разом зі Світланою Тихановською.
Вони відмовляються від бойкоту,
і закликають білорусів проголосувати 9 серпня. n

червні журналіст Дмитро Гордон виклав у Ютубі уривок
зі свого інтерв’ю із Зеленським 2018 року. У ньому майбутній
Президент України просить вибачення в мусульман за своїх колег, які
показали нарізку відео з Рамзаном
Кадировим, що плаче, в шоу «Кварталу 95».
І ось нещодавно керівник Чечні
опублікував цей уривок дворічної
давнини і заявив, що в ньому нинішній український керманич намагається уникнути прямих вибачень
перед ним. «Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши
свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки
навіщо зараз, після прийнятих вибачень, намагатися зображати із себе
щось, викручуватися, крутити, намагатися підняти себе? Тепер же ви,

«С

n Україна
ЧИ ЗРОБИТЬ НОВИЙ
ОЧІЛЬНИК НБУ КУРС
30 ГРН ЗА ДОЛАР
НА ПРОХАННЯ
ПРЕЗИДЕНТА
На початку місяця Володимир
Зеленський заявляв, що багато
підприємств в Україні закрилися
через небажання знизити курс
гривні
Василь КІТ

акож про прохання влади не тримати гривню такою міцною
розповідав екскерівник Національного банку України Яків Смолій.
За його словами, на одній із нарад
міністр економіки Ігор Петрашко просив знизити курс гривні до 29–30 грн
за долар і підняти інфляцію до 11%.
Що про це думає новий очільник
НБУ Кирило Шевченко? Він повідомив, що Національний банк України
не збирається адміністративними
важелями впливати на курс гривні.
«У нас є принципи — це плаваючий
курс, і вони залишаються незмінними», — підкреслив Шевченко. n

Т

www.volyn.com.ua
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Кадирова — це не
« Заяви
що інше, як інформаційнопсихологічна атака, яка
разом з іншою інформацією
щодо можливого російського
наступу повинна створити
відчуття страху та постійного
напруження особисто у
Президента Зеленського. Мета
— досягти цілей, озвучених
Козаком та Росією щодо
Донбасу та Криму (повна
автономія та вода).

»

отримавши повноваження Президента України, кожен раз вигадуєте
нові версії вибачень. Вам доведеться
твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити сказане. Якщо ж ні,
то доведеться відповісти переді
мною не як перед главою республіки,
а як перед сином першого президента Чеченської Республіки, героя Росії
Ахмата-Хаджі Кадирова, пам’ять якого Ви образили!
Я син загиблого батька, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу.
Виберіть і Ви, Володимире Олек-

«Не варто боятися, Володимире Олександровичу. Думай.те:) ».

КОМЕНТАРІ

Віктор УКОЛОВ,
політолог:
«Схоже, Путін організував для Володимира Зеленського публічне приниження.
Тепер для Президента України є такі способи
дій: 1. Нагадати, скільки чеченців захищали
Україну на Донбасі і як вони мріють дотягнутися до горлянки Кадирова. 2. Поїхати у Чечню, щоб заглянути в очі Кадирову. 3. Подзвонити Баканову, щоб він знайшов управу
на того чорта! Дзвонити у прямому ефірі.
Порошенко обрав би варіант 1. Який
же вибере Зеленський?».

сандровичу, найбільш підходящий
для себе статус, усвідомте нарешті
те, хто Ви є. Ви нечесні і виверткі
не тільки в своїх словах, але і в пе-

редвиборчих обіцянках. Мали покласти край війні, але продовжуєте
справу свого попередника Порошенка». n

n Світ
СКІЛЬКИ ДОЗВОЛЯТЬ БУТИ
МОЛОДИМ — ДО 29 ЧИ 35 РОКІВ?
Нардепи вирішили: треба дорослішати швидше
Микола РИМАР

липня Верховна Рада ухвалила за основу в першому
читанні законопроєкт «Про основні засади молодіжної політики», яким пропонується зменшення офіційного віку молоді в Україні із 35 до 29. На думку парламентарів,
зменшення віку молоді сприятиме цілеспрямованому використанню ресурсів для молодих людей у перехідний період,
протягом якого вони найбільше потребують підтримки.
До речі, згідно з підходом ООН, молоддю вважають
людей віком 15–24 роки. А у Стратегії Європейського
Союзу вікові рамки встановлені на рівні 13–30 років. n
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Віктор ЧУМАК,
ексзаступник
Генпрокурора України:
«Щодо заяв Кадирова — це не що інше, як інформаційно-психологічна
атака, яка разом з іншою інформацією
щодо можливого російського наступу повинна створити відчуття страху та постійного напруження особисто у Президента
Зеленського. Мета — досягти цілей, озвучених Козаком та Росією щодо Донбасу
та Криму (повна автономія та вода). Інструментом такої атаки не випадково обраний Кадиров як людина, що вже один
раз психологічно дотиснула Зеленського.
Жодної публічної відповіді Президенту робити не варто».

Офіс Президента
України:
«Будь-хто у сучасному інформаційному світі
має право на будь-які заяви. Але це точно не привід
для пошуку якихось таємних смислів.
Тому викликає певний подив така наполеглива спроба частини засобів масової
інформації надати факту особистого
повідомлення глави суб’єкта федерації
сусідньої країни надзвичайного значення».
Олексій АРЕСТОВИЧ,
політичний та військовий оглядач:
«Глава суб’єкта Російської Федерації лякає
главу незалежної європейської держави в режимі бандитських понять — «…
ответить»… Очевидно, що в Кремлі
вирішили, що Зеленський — сцикло
(кажучи простими словами) і вже науявляв собі, як його, після закінчення президентського терміну, атакують злобні
кадировські кілери. Але варіанти їх дістати чи послабити набагато перспективніші, ніж у Кадирова. — дістати главу
незалежної держави, яка воює.
Головне, розібратись з очима Путіна
у своїй голові. Не варто боятися, Володимире Олександровичу. Думай.те:) ».

n Пряма мова
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст,
про спроби влади переглянути мовний
закон та ідеологію «какая разніца»:

«

Виявляється, що російським шовіністам і місцевим українофобам немає ніякої різниці саме
тоді, коли навчання ведеться російською мовою,
коли в ефірі звучить російська «попса», коли
на екранах — російські або дубльовані російською
мовою фільми. Тоді різниці немає і всі все розуміють. А коли викладають українською
мовою, коли в ефірі українські пісні, а в кінотеатрах україномовні
фільми — тоді різниця є. І тоді ніхто нічого не розуміє. І виявляється, що мови все-таки різні, хто б міг
подумати! А чому ж ви не розповідали нам цього, коли все було російською? Соромилися, напевно?

»

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
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n Уроки пандемії
«Гаряча точка»
Фото з facebook-сторінки Олександра Погребиського.

Фото aspi.com.ua.

Олег Волошин.
Олександр Погребиський.
Поки одні в окопах боронять Україну, інші готові здавати її в стінах
Верховної Ради.

Проросійського депутата
облили зеленкою: затримано
ветерана війни
Такі дії правоохоронців обурили
громадськість
Василина СМЕТАНА

липня представника
парламентської фракції
«Опозиційна платформа — За життя» Олега Волошина
облили зеленкою на подвір’ї Верховної Ради перед початком позачергового засідання. Такою була
реакція патріотичних активістів
на заяви цього агента п’ятої колони про те, що український суверенітет «відданий повністю
зовнішньому управлінню», а «країна, в якій немає суверенітету,

21

нів, у той час як проросійські сили
в Україні діють нахабно та безкарно при повному потуранні з боку
влади, яка крізь пальці спозирає
за їхньою антидержавною діяльністю.
Затримання Олександра Погребиського — це продовження
політики влади з очорнення ветеранського руху. Ми вимагаємо негайного його звільнення. Правоохоронні органи мають натомість
нарешті звернути увагу на розгнуздану і знахабнілу поведінку
реваншистів, що й провокує ре-

«Європейська Солідарність» виступила
« Партія
зі спеціальною заявою, в якій вимагає звільнити
Олександра Погребиського і наголошує, що «нардеп
від проросійської ОПЗЖ і соратник Медведчука Олег
Волошин своїми хамськими зневажливими заявами
про суверенітет України спровокував негативну
реакцію ветеранів, які ризикували власними життями
заради незалежності та свободи нашої Вітчизни».
не може відновити суверенітет
над українським Кримом». За звинуваченням у хулігантських діях
поліція затримала відомого активіста та ветерана російсько-української війни Олександра Погребиського. Він уже заявив про
свою непричетність до облиття
зеленкою Волошина.
Безпідставність затримання
обурила громадськість. Партія
«Європейська Солідарність» виступила зі спеціальною заявою,
в якій вимагає звільнити Олександра Погребиського і наголошує, що «нардеп від проросійської
ОПЗЖ і соратник Медведчука
Олег Волошин своїми хамськими зневажливими заявами про
суверенітет України спровокував
негативну реакцію ветеранів, які
ризикували власними життями
заради незалежності та свободи
нашої Вітчизни».
«Обливання зеленкою — звичайно, не наш метод політичної
боротьби. Природно, що й Олександр Погребиський цього
не робив. Він був лише присутнім на акції протесту проти дій
представників п’ятої колони.
Поліція не мала підстав його затримувати, — йдеться у заяві. —
Це ще один приклад вибіркового
правосуддя, коли правоохоронні
органи демонструють м’язи і переслідують патріотів та ветера-

»

акцію тих, хто не шкодував і не пошкодує життя та здоров’я заради
України», — наголошують у партії
Порошенка.
ДО РЕЧІ

Група народних депутатів із «Європейської Солідарності», «Голосу», «Слуги
народу» подала звернення
до голови Служби безпеки
України з вимогою розпочати
кримінальне провадження
проти депутата з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Олега Волошина за висловлювання про відсутність
в України суверенітету. «Заяви
Волошина підпадають під статтю 110 Кримінального кодексу, що передбачає покарання
за публічні заклики представників влади з метою зміни
меж території або державного
кордону України та порушення
порядку, встановленого Конституцією України, з розпалюванням національної ворожнечі», — йдеться у зверненні, яке
підписали більше 30 депутатів.
Зокрема, від фракції «Слуга народу» документ підписали
Микита Потураєв, Єлизавета
Богуцька, герой України Ігор
Герасименко, учасник російсько-української війни Єгор
Чернєв. n

У нічних клубах коронавірусу
не бояться?
Виконавчий комітет
Луцької міської
ради звернувся
до Кабінету Міністрів
України з проханням
дозволити закладам
харчування та розваг
працювати після
23-ї години.
Та, на жаль, ситуація
з поширенням
COVID-19 в обласному
центрі, як і на Волині
загалом, веселитися
аж до ранку
не спонукає
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЗА ДОБУ ЗАХВОРІЛО
ПОНАД 40 ВОЛИНЯН,
ІЗ НИХ 21 — У ЛУЦЬКУ

За даними обласного лабораторного центру,
станом на вчорашній ранок на Волині налічувалося 3359 інфікованих,
найбільше — у віковій групі 30–49 років (33,4%).
Отже, коронавірус «полює»
не тільки на старих і немічних, а й на людей у розквіті
сил та можливостей. Тому
влада, дбаючи про інтереси
бізнесу, мусить не забувати
і про вимоги безпеки, адже
гарантувати, що відвідувачі нічних клубів розважатимуться виключно у масках,
не можна (До речі, вчора
в обласному центрі дозволили відкрити кінотеатри). Та й у столиці з огляду на те, що Волинь досі
знаходиться у переліку областей, яким не дозволено
послаблювати карантинні
обмеження, навряд чи дослухаються до думки лучан.
Бо коронавірусна статистика в Україні не дуже втішна.
За попередню добу
в країні зафіксовано 829 нових випадків захворювання
на COVID-19, днем раніше
повідомляли про 673 інфікованих, а загалом їхня
кількість із початку пандемії
становила на ранок середи 60 995 осіб. Найбільше
хворих додалося у Києві —
132, на Львівщині — 124,
Прикарпатті — 78, Рівненщині — 49, на Волині — 41.
На жаль, упродовж двох
днів зростає у нашій області
й кількість жертв COVID-19.
Від цієї недуги померло вже
79 волинян, за попередню
добу летальні випадки зафіксовано у Луцьку і Маневицькому районі.
Одужали 2307 жителів
краю (+91 за добу). Значний приріст інфікованих
зафіксували у Луцьку — 21,
у Нововолинську та у Луцькому районі — по 5, у Рожищенському — 4, Ківерцівському — 2, Горохівському,
Локачинському, Любешівському, Маневицькому районах — по 1.
Серед волинян, які вже
«познайомилися» з коронавірусом, 216 дітей
і 475 медиків. До вразливих
категорій належать і жінки
при надії. Як повідомила
вчора під час брифінгу заступник міністра охорони

Фото youtube.com.

Навряд чи на дискотеці зручно танцювати у масці.
Чи там не штрафують?

у нашій області й кількість
« Зростає
жертв COVID-19. Від цієї недуги померло
вже 79 волинян, за попередню добу
летальні випадки зафіксовано у Луцьку
і Маневицькому районі.

рішене. Зрозуміло, такі ситуації не додають медикам
оптимізму.
Внести ясність вирішив
в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
Ігор Кузін. За його словами,
відповідальність за безпеку працівників на робочому місці несе керівник
комунальної некомерційної установи — лікарні.
А фінансування «ковідного» ІФА-скринінгу на місцях мають забезпечувати
ОДА, бо централізованого
виділення коштів на закупівлю ІФА-тестів не було.
Тобто гроші мають шукати
на місцях. «Якщо будуть зафіксовані випадки виключно лікарняного інфікування
медпрацівників, то держінспекція праці накладатиме
серйозні штрафні санкції», — пообіцяв Кузін, зауваживши, що подібних порушень в областях багато,
зокрема, на Київщині на антитіла до COVID-19 протестували менше 10 відсотків
медичного персоналу.
Скільки обстежено медиків на Волині, з’ясувати
не вдалося. А от на Рівненщині на тестуванні не економлять, там із перших днів
спостереження проводять
удвічі більше досліджень
на виявлення COVID-19,
ніж у нас. Наприклад, перед
відкриттям дитсадків, які
там запрацювали з 20 липня, на наявність коронавірусу в організмі перевірили
майже тисячу виховательок
і нянь. У понад пів сотні
з них ІФА-тести були позитивними і цих людей не допустили до роботи. Кошти
на обстеження виділила
Рівнерада. n

здоров’я Ірина Микичак,
COVID-19 було діагностовано у 225 українок — майбутніх матерів.
Найбільше випадків
зараження коронавірусом
вагітних виявлено у Києві,
Рівненській, Закарпатській,
Київській, Чернівецькій, Волинській і Тернопільській
областях. Летальні випадки серед породіль зафіксовані на Івано-Франківщині та Львівщині, зокрема
20 липня у Жовкві не змогли врятувати 28-річну маму,
її недоношене дитя нині виходжують у лікарні.
ВЛАДУ НА МІСЦЯХ
ЗАКЛИКАЮТЬ
НЕ ЕКОНОМИТИ
НА ТЕСТУВАННІ

Поцікавилася у знайомого лікаря, чи обстежували його на COVID-19, адже
ризик заразитися, приймаючи хворих, дуже великий. «Не для преси», щоб
не було на роботі розборок,
він зізнався, що його жодного разу не тестували навіть методом ІФА, не кажучи
вже про ПЛР-дослідження.
Мовляв, на всіх медиків коштів не вистачить, перевіряють тільки тих, хто працює
з «ковідними» пацієнтами.
«Підчепиш» коронавірус —
не доведеш, що це сталося на роботі. Саме у такій
ситуації опинився молодий
ортопед-травматолог Віталій Денисюк, який працює
у Нововолинській міській
та Іваничівській районній
лікарнях. Він був одним
із перших інфікованих лікарів, переніс хворобу,
одержав подяку від першої леді Олени Зеленської,
а от питання матеріального
відшкодування досі не виР
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Сільськогосподарському виробничому кооперативу
«Урожай» Луцького району (с. Забороль, вул. Володимирська, 33).

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ПРАЦІВНИКИ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ.
Заробітна плата – 14000–16000 грн.
Офіційне працевлаштування. Забезпечуємо житлом. Повний соцпакет.
Контактні телефони: (0332) 79-41-81, 0503787109.
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Ігор ВОЛОШЕНЮК:
«Аграрна партія — як альтернатива проти
монополізації місцевого самоврядування»
Верховна Рада проголосувала
оголос
сувала за постанову
аченн
ня чергових виборів
№ 3809 про призначення
х рад, сільських, селищних,
депутатів місцевих
аїні на
а 25 жовтня
міських голів в Україні
няла З
Закон «Про внесення
2020 року та прийняла
онів У
України щодо
змін до деяких законів
борчо
ого законодавства».
вдосконалення виборчого
иком якнайшвидше
ЦВК звернулася із закли
закликом
лемні питання та створити
врегулювати проблемні
у осно
ову для організації
якісну законодавчу
основу
еденн
ня місцевих
підготовки та проведення
виборів.
вової
Про проблеми правової
итанн
нях
невизначеності в питаннях
ерито
оріальної
адміністративно-територіальної
та нормативно-правової
авовоїї основи
острі
місцевих виборів, про го
гострі
кути децентралізаційної
ційноїї
реформи, про участь
сть
у виборах самоврядних
дних
органів — в інтерв’ю
ю
з головою Волинської
кої
обласної організації
Аграрної
ції Агр
рарної
партії України Ігорем
ем
ВОЛОШЕНЮКОМ (на
фото)
на фо
ото)
Дарина БОРИСЮК

горе Васильовичу,
можна говорити про
старт місцевих перегонів. Які, на вашу думку,
найбільші проблеми організаційного характеру як для
адміністраторів виборів, так
і для потенційних суб’єктів
виборчого процесу?
— Очевидно, те, що відбувається в бурхливому українському політикумі напередодні
місцевих виборів, насторожує
і викликає сумнів у спроможності влади провести та забезпечити демократичний, прозорий виборчий процес. Маніпуляції з прийняттям технічних
та політичних правок до більш
ніж двохсот статей Виборчого
кодексу, складна та заплутана виборча система, за якою
обиратимуться місцеві депутати, — усе це не сприяє підготовці та проведенню чесних
виборів на рівних умовах для
всіх його учасників.
Як відомо, міжнародні
правові стандарти забороняють змінювати законодав-

—І
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Повноваження президентПовнова
приз
ських призначенців
нерідко
обмежуються
обмежують
стінами їхніх
кабінетів. Необхідно
визначиН
тися із сист
системою управління
на субрегіональному
рівні,
субрегі
збалансувати
інтереси місзбалансува
цевого самоврядування
і висам
конавчої влади,
виключивши
вл
прояви безвідповідальності.
без
Інституції, які
я мають делеговані повнов
повноваження, повинні
працювати в
виключно в інтересах громад
громадян. Рішення про
новий райо
районний поділ має
гармонізувати
з чітким вигармонізув
значенням повноважень, відповідальності
і фінансового
повідально
забезпечення.
забезпечен
Поширюються про— Пош
тести проти
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ліквідацію уже сформованих ОТГ. Ч
Чи справедливо
без згоди діючих громад
приєднувати
їх до нових
приєднув
«Чому знову не хочуть почути людей? Адже центральна влада територій?
перетворює процес децентралізації на імітацію».

ство за рік до виборів, а у нас
за три місяці до чергових
виборів змінено правила
їх проведення. На сьогодні
ще не знаємо, як будуть визначатися виборчі територіальні округи, які їхні межі. Запроваджений високий відсоток виборчої квоти фактично
перетворює відкриті партійні
списки на закриті, — виборці
своїми голосами мінімально впливатимуть на порядок
розташування кандидатів.
Обмежено право участі у виборах кандидатів, які раніше
могли балотуватися шляхом самовисування. Сплата
грошової застави для участі
у виборах навіть до сільських
і селищних рад переводить
здорову політичну конкуренцію у вир політичної корупції
та залежності.
— Як оцінюєте реформування адміністративно-територіального устрою в ча-

партія України — єдина політсила,
« Аграрна
основною метою якої є захист інтересів людей
праці, мешканців сіл і містечок. Ставимо перед
собою головну мету — добиватися більших прав для
громад: розпоряджатися майном, землею, лісом
і водними ресурсами, залишати більшу частину
зібраних податків для своїх потреб.

»

стині утворення та ліквідації
районів?
— Новий територіально-адміністративний устрій
має визначати ефективність
та дієвість місцевої виконавчої влади та органів самоврядування. Проте спроба
утворення нових та ліквідація районів у нинішніх межах
свідчить тільки про одне —
центральна влада перетворює процес децентралізації
на імітацію. Якщо перший
етап реформи прогнозовано
залишив районні ради та райдержадміністрації без повно-

— Підтримую справедливий протест активних представників об’єднаних територіальних громад. Віднесення
населених пунктів до того чи
іншого статусу по суті нічого
не змінить і не забезпечить
жодних гарантій на здійснення місцевого самоврядування
на якісно відмінному, вищому
функціональному рівні. Як
можна, не запитавши думки
жителів, скасовувати принцип
добровільності при об’єднанні? І це у громадах, де вистачає бюджету для повноцінного розвитку, де налагоджена

інфраструктура сільських територій.
А людей знову не хочуть
почути. Таким є упереджене
ставлення до думки і бажань
громади, відверте ігнорування законних прав і свобод. Усе
це не наближує, а тільки віддаляє владу від людей, яких
позбавляють можливості покращувати якість свого життя
і самостійно вирішувати свої
проблеми.
Перешкоди в розвитку
громад поглиблюють і без
того складну ситуацію, особливо у сільській місцевості.
Аграрна партія України —
єдина політсила, основною
метою якої є захист інтересів
людей праці, мешканців сіл
і містечок. Ставимо перед
собою головну мету — добиватися більших прав для громад: розпоряджатися майном, землею, лісом і водними
ресурсами, залишати більшу
частину зібраних податків для
своїх потреб.
— Чи можуть ці вибори
дати поштовх для розвитку
якісно нового місцевого самоврядування?
— Саме влада на місцях
є найближчою до людей і покликана вирішувати основні
господарські питання. Органи
місцевого самоврядування
стають відповідальними перед виборцями за ефективність, а перед державою —
за законність своєї діяльності.
Скільки б не говорили про зміни, чиновники будуть лобіювати чиїсь інтереси. Належність
до провладних партій спонукає до вирішення адміністративних питань у корисливих
цілях. Тому сьогодні Аграрна
партія України — це як противага проти монополізації
місцевого самоврядування фінансово-господарськими регіональними елітами та різними популістськими проєктами.
Кандидати від Аграрної
партії візьмуть участь у жовтневих виборах, щоб громадяни обрали в органи місцевої
влади тих, кого вони особисто
знають і кому довіряють. Фаховість і знання проблем, що
потребують вирішення, — головні критерії висування. Ми
братимемо участь у виборах,
бо справді прагнемо реальних
змін. З оновленням місцевих
рад має розпочатися процес
активного відновлення впливу
громад на управлінські рішення. n

n Пульс тижня

НАРЕШТІ ЗАРІБКИ НАРКОДИЛЕРА
УРВАЛИСЯ
Правоохоронці викрили 21-річного лучанина, котрий
займався збутом психотропних речовин, які отримував
через поштові відділення, на території області
Анна ПАВЛОВСЬКА

пеціаліст департаменту внутрішньої безпеки
та слідчі із залученням
співробітників роти поліції особливого призначення Головного
управління Національної поліції в області на вулиці Кравчука
у Луцьку затримали наркодилера
під час одержання чергової посилки із забороненою речовиною. У ній правоохоронці виявили

С

близько 150 грамів психотропної
речовини. Вилучене направили
до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для
проведення експертизи.
Триває слідство, під час
якого будуть з’ясовані усі обставини злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк
від 6 до10 років з конфіскацією
майна. n

НАШ АЙТІШНИК ДОБРАВСЯ ДО КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ АВСТРІЇ
Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими
Луцького відділу поліції під процесуальним
керівництвом прокуратури Волинської
області припинили злочинну діяльність місцевого
жителя
Анна ГУЗЮК

оловік втручався в
роботу комп’ютерів
на території Австрії.
Правоохоронці з’ясували,
що зловмисник створив
шкідливе програмне забезпечення, яке шифрувало
дані користувачів. Після
інфікування комп’ютерної техніки їм надходило

Ч

повідомлення про необхідність сплати «викупу». За
відновлення даних аферист
вимагав від 600 до тисячі
доларів США. Потерпілі
мали переказувати гроші
на криптовалютний гаманець фігуранта. Жертвами
хакера стали як державні
установи, так і звичайні
громадяни.
Правоохоронці про-

вели обшук за місцем
проживання чоловіка й
вилучили комп’ютерну
техніку, мобільні телефони, жорсткі диски. Ці
речові докази направлено
на проведення відповідних
експертиз. Наразі встановлюється повне коло
потерпілих осіб.
За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст.
361-1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене
статтею, – позбавлення
волі на строк до 2 років.
Слідчі дії тривають. n

ВЛАДА І ГРОМАДА

www.volyn.com.ua

23 липня 2020 Четвер

7
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Які ймовірні нововведення в освіті
не підтримує нардеп Ірина Констанкевич
та яким може бути навчання з 1 вересня

Соломія ДОБРОЛЮБОВА

«ЯКЩО МИ ХОЧЕМО
МАТИ РОЗУМНЕ
СУСПІЛЬСТВО, МУСИМО
ПІДТРИМАТИ ТЕСТУВАННЯ
ВСІМА СИЛАМИ»

— Запровадження Зовнішнього незалежного оцінювання унеможливило корупційні ризики при вступі
до закладів вищої освіти. Але
під час карантину були наміри
його скасувати.
— Суспільство вирувало від
того, що на грані знищення може
опинитися одна з найуспішніших
та найефективніших реформ, які
відбулися в Україні в останні десятиліття. Дискутувалося саме
право існування ЗНО, чи потрібно воно нам і в якій формі. Наприклад, чи варто залишити ЗНО
лише для вступу на державну
форму, а на контракт — можливо
ні. Я категорично відстоюю тестування, як єдиний спосіб унеможливити корупцію при вступі
до вищих навчальних закладів.
З його впровадженням діти з різними соціальними можливостями, з сільської місцевості мають
змогу вступати на різні спеціальності престижних університетів.
Якщо ми хочемо мати розумне
суспільство, нам треба підтримати цю форму оцінювання всіма
силами. Разом із тим ми не почули впевненої позиції і намірів
Міністерства науки і освіти щодо
подальшої долі ЗНО.
— У липні парламентська
монобільшість запропонувала прийняти законопроєкт
3734, який надав право дітям з тимчасово окупованих

територій вступати без ЗНО
до будь-якого навчального
закладу і на будь-яку спеціальність. Ви за цей документ
не проголосували. Чому?
— Цим законопроєктом порушили правило рівного доступу
до вищої освіти. На мою думку,
вступники повинні конкурувати
між собою виключно знаннями.
Це потрібно для того, аби не дискримінувати тих дітей, які успішно
навчалися в школі, брали участь
у різноманітних олімпіадах,
а коли дійшли до вступу — то виявляється, що держмісць немає,
тому що частину з них отримали
пільгові категорії. А чому ініціатори цього закону не ставили питання щодо надання пільг дітям
учасників бойових дій, чиї батьки
боронять суверенність України,
ризикуючи своїм життям? Чому
такі пільги не запропонували для
дітей внутрішньо переміщених
осіб, які прийняли рішення залишити тимчасово окуповану територію?
— Хвилю обурення викликав законопроєкт нардепа від
«Слуги народу» Максима Бужанського, яким запропоновано, щоб «перелік навчальних предметів, що вивчаються
державною мовою, визначався освітньою програмою закладу освіти з урахуванням
особливостей мовного середовища». Тобто по суті у разі
прийняття цього документа
в Україні офіційно у школах
дозволять викладати предмети російською.
— Цю ініціативу я не підтримую і моя позиція категорична.
У 2017 році було ухвалено Закон

Фото imk.ua.

Коронавірус вніс корективи у всі сфери нашого життя.
Освіта не стала винятком. На практиці наче і був
знайдений вихід щодо організації навчального процесу,
в реаліях — у багатьох селах ані учні, ані педагоги
не мали елементарно технічних можливостей, аби вчити
і вчитися онлайн.
Українська школа виявилася абсолютно не готовою
швидко зреагувати на непередбачувані виклики
сьогодення. Згідно з результатами онлайн-опитування
служби освітнього омбудсмена, лише 25% батьків були
повністю задоволені тим, як відбувалося навчання їхніх
дітей під час карантину. Більше того, у такий нелегкий
період мова йшла про скасування ЗНО, вилучення
зі шкільних предметів, як окремих, української літератури
та зарубіжної літератури і навіть про дозвіл навчатися
в школах російською. Про це спілкуємося з народною
депутаткою, членкинею депутатської групи «Партія
«За майбутнє» Іриною КОНСТАНКЕВИЧ (на фото)

із колегами з депутатської групи «Партія
« Разом
«За майбутнє» ми категорично за українську
мову як мову освіти, тому що відповідальні
за майбутнє.
«Про освіту», який народжувався
в дуже непростих умовах. Головні принципи, закладені в ньому,
стосувалися того, що українська
освіта має бути визнана у світі і відповідати всім сучасним
запитам і що це повинна бути
україноцентрична освіта. Ревізія вітчизняного освітнього законодавства наразі суспільно
небезпечна. Українська мова
як державна і освіта — це дві
головні сфери для формування
нашої державної ідентичності,
дві ключові позиції для нацбезпеки і суверенітету, це інтелектуальний портрет держави, народу і нації. Разом із колегами

«КАТЕГОРИЧНЕ «НІ» ВІДМІНІ ЗНО»

Начальник відділу освіти
Колківської селищної ради
Леонід НОВАК:
— Зовнішнє оцінювання — реальний шанс кожному
випускнику закладу загальної
середньої освіти вступити до вищих навчальних закладів на державну форму
навчання. Це, мабуть, єдина освітня реформа
в Україні з позитивним результатом. Сьогодні,
в час зубожіння українських родин, коли в середньому платна форма навчання студента
обходиться сімейному бюджету в 20 тисяч
гривень на рік, ЗНО дає можливість вступити до вузів за результатами клопіткої роботи
дитини впродовж навчання в школі, завдяки
виключно своїм знанням. Висловлюю думку
від імені всіх батьків, особливо із сільської
місцевості: категоричне «НІ» відміні ЗНО!

»

з депутатської групи «Партія
«За майбутнє» ми категорично за українську мову як мову
освіти, тому що відповідальні
за майбутнє.
«ОРГАНІЗОВУВАТИ
НАВЧАННЯ БАТЬКИ
ТОЧНО НЕ ПОВИННІ»

— Близько року в середовищі освітян триває громадське обговорення проєкту
Державного стандарту базової середньої освіти. І тут теж
є свої «підводні камені»…
— Найбільш проблемною
частиною цього проєкту, яка
спричинила гостре несприй-

няття освітянської спільноти,
є мовно-літературна галузь,
оскільки були створені підстави для знищення двох важливих світоглядних для учнівської
молоді предметів — української
і зарубіжної літератур. Вони
є кардинально важливими для
збереження й розвитку культурної самобутності українців.
До слова, щодо цього документа отримала чимало звернень від вчителів. Ми провели
ряд консультацій із представниками освітянських спільнот,
за участі провідних фахівців
Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
Внаслідок тривалих обговорень та дискусій спільно з розробниками Стандарту вийшли
на результат. Літературу у школі
зберегли.
— Топтема останніх кількох місяців — як буде організоване навчання у середніх
загальноосвітніх закладах.
Заява щодо впровадження
дистанційної форми у школах викликала резонанс.
Чи є якісь альтернативні моделі організації навчального
процесу?
— Дистанційна форма навчання — це вимушене та тимчасове нововведення через
виклики, пов’язані з карантином, Але це точно не та форма
освіти, яка має впроваджуватися на постійній основі. Відсоток
знань, засвоєних учнями під
час онлайн-уроків, дуже низький. Окрім цього, адміністрації
закладів освіти, вчителі, батьки
зіштовхнулися з низкою проблем. Зокрема, згідно з даними опитування педагогів, серед
трійки найбільших проблем такої
форми навчання: «не всі учні виходять на зв’язок», «відсутність
досвіду організації дистанційного навчання», «складно зібрати
дітей для навчання в один час».
Щодо організації навчального
процесу з 1 вересня спілкувалася з т.в.о міністра освіти і науки
Сергієм Шкарлетом. Він запевнив, що варіанти розв’язання
цього питання опрацьовуються.
Зокрема, один із можливих —
це впровадження позмінного
класно-урочного навчання, наприклад, через день. Точно організовувати навчання не повинні
батьки. Необхідно шукати такий
варіант, щоб з 1 вересня діти пішли до школи і навчальний процес
організовувався у школах!
Це реально налагодити,
якщо мати політичну волю
і фінансування. Хоча б таке,
як у правоохоронних органів.
До речі, на їхнє утримання виділяється у 25 разів більше, ніж
на освіту!! Коментарі зайві.

«ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНИХ УРОКІВ У ДІТЕЙ НЕМАЄ ТЕХНІКИ»

* * *
Ми частково були підготовлені до організації дистанційної форми навчання в Колківській ОТГ. У нас усі школи, крім ЗОШ І–ІІ ст.
села Криничне, підключені до швидкісного
інтернету. Зараз ми працюємо над тим, щоб
і в цьому закладі до 1 вересня 2020 року ця робота була виконана. Положення про дистанційне навчання затверджене ще у 2013-му,
але весь цей час воно ні разу не застосовувалося. До дистанційного навчання не готові
батьки та діти. Не у всіх є відповідні гаджети,
не всі батьки можуть брати участь в освітньому процесі за таких умов. На мою думку,
з 1 вересня діти повинні йти до школи. Потрібно дати можливість органам влади на місцях
визначати форми та підходи до організації
навчального процесу у підпорядкованих навчальних закладах.

Завідувачка навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад
села Городок» — філія опорного закладу
«ЗОШ І–ІІІ ступенів села Прилісне» Ніна
ТЕРЕЩЕНКО:
— З 11 наших випускників, які завершили
навчання в 11-му класі у Прилісному, 5 — медалісти.
Підтримую позицію Ірини Констанкевич, що ЗНО відміняти
не можна, адже це ефективна форма забезпечення об’єктивності при вступі до вищих навчальних закладів.
* * *
Дистанційне навчання важко організувати з технічної точки
зору. Якщо у вчителів удома вже є комп’ютери, то з наявністю
відповідної техніки для участі в онлайн-навчанні у дітей — набагато складніша ситуація. На мою думку, оптимальний варіант — надання права органам місцевого самоврядування
обирати форму організації навчального процесу залежно від
ситуації. n

n Почуття славетних

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ
n Куточок поезії

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n Ніхто, крім тебе

Роміна Павер і Аль Бано —
двоє під сонцем
Фото salvemusic.com.u.

Фото Ірини КРАВЧУК.

ТАК ЧАСТО
ПРИСТУП НІЖНОСТІ
БУВАЄ…
Ігор ПАВЛЮК

Дозволь мені приснитися тобі —
Останній раз, беззахисним,
як усміх.
Щоб не злякати погляд голубий
І птахів брів княгині
древньоруської.
Люблю тебе. І нічого додать.
Так часто приступ ніжності
буває,
Що груди недоказаним болять…
О мила свічко втраченого краю!
То в джинсах ти, то в платті,
як вода,
То навіть не вітаєшся зі мною.
У кого пам’ять тільки на устах,
Той серцем зостається самотою.
м. Київ

Марина ЛУГОВА

Ірина й Павло навчилися жити так, щоб рідній людині було комфортно поряд.

«ЩОДНЯ ДЯКУЄМО БОГУ,
ЩО ЗА 15 РОКІВ ШЛЮБУ ДАВ НАМ 11 ДІТОК»
«ХАЙ,
ЯК ТО КАЖУТЬ,
БУДЕ НА ЩАСТЯ!»
ивуть по сусідству дві сім’ї.
Одне подружжя постійно
не ладить між собою, звинувачуючи одне одного у всіх бідах
і з’ясовуючи, хто з них правий, а в іншого — ніколи ні сварок, ні скандалів. Дивується норовиста господиня
із щастя сусідки. Заздрить. Каже чоловікові:
— Піди й глянь, як у них так виходить, що все гладко й тихо.
Подався той до сусідського будинку, причаївся під відкритим вікном. Спостерігає. Прислухається.
А господиня якраз порядок у домі
наводить. Вазу дорогу від пилу витирає. Раптом задзвонив телефон.
Жінка відволіклася, а вазу поставила
на краєчок столу. Але тут її чоловікові
щось знадобилося в кімнаті. Зачепив він вазу, та впала і розбилася.
«Ой, що зараз буде!» — думає сусід.
Підійшла дружина, зітхнула із жалем і каже чоловікові:
— Пробач, дорогий. Я винна. Так
невдало вазу поставила.
— Що ти, мила? Це я винен. Поспішав і не помітив її.
— Що ти? Не винен ти. Це я була
неуважна. Хай, як то кажуть, буде
на щастя!
Боляче защеміло серце в сусіда.
Прийшов він додому засмучений.
Дружина до нього:
— Щось ти дуже швидко. Ну що,
подивився?
— Так!
— І як там у них?
— У них кожен винуватий — тому
і не сваряться. А ось у нас всі і завжди праві … n

Ж

Село Стобихівка Камінь-Каширського району славиться багатодітними родинами, тож, здавалося б,
знайти героїв для сторінки «Любить! Не любить» дуже просто. Але, як довелося почути у сільській
раді, такої мами, як Ірина Мороз, нема. І чоловік Павло її неймовірно шанує
Катерина ЗУБЧУК

«ЗНАЙОМІ МИ З ДИТИНСТВА,
БО ЖИЛИ В ОДНОМУ СЕЛІ, РАЗОМ
ХОДИЛИ В ДІМ МОЛИТВИ…»

У 35 Ірина Мороз стала матір’ю-героїнею (у цьому році їй присвоєно
це почесне звання). Сама ж жінка при
зустрічі, відчувалося, зніяковіла й попередила:
— Ми вам цікавої історії не розкажемо — життя у нас звичайне. Бог подарував нам 11 діток…
Тільки ж у цій «звичайності» й цінність сім’ї. Якоїсь романтичної історії
про те, як народжувалося їхнє кохання,
ми справді не почули. Все складалося
якось, як кажуть Ірина й Павло, само
собою: жили в одному селі, були знайомі змалку. Разом бували на зібраннях
у Домі молитви. До весілля років два
зустрічалися. Одружилися, коли Ірині
було двадцять літ, а Павлові — двадцять три. 29 жовтня 2005 року відбулося таїнство вінчання. Пастор Степан
Гнатович благословив їхній шлюб. Чим
сподобалися одне одному? Коли про
це зайшла мова, жінка сказала:
— Павло — спокійний, врівноважений, добрий…
А вже чоловік на продовження теми
додав:
— Йокнуло серце…Уявив, якою
вона може бути дружиною і матір’ю
моїх дітей.
П’ятнадцять років скоро мине,
як побралися. З приводу того, що у них
сьогодні вісім доньок і три сини, подружжя говорить: мовляв, великої сім’ї
не задумували, але знали, що дітей
у них буде стільки, скільки Бог дасть.
Нині вдячні Господу за такий щедрий
подарунок.
Доводилося не раз бувати в ба-

гатодітних родинах. Але все ж це був
особливий випадок: ще всі доньки
і сини малі (найстаршому — 13 літ,
наймолодшій — лише рік), ще ніхто
не вилетів з батьківського гніздечка.
І на фото для газети сімейство у повному складі.
«СВОЮ ХАТУ ДО ВЕСІЛЛЯ
Я НЕ ВСТИГ ДОБУДУВАТИ»

Перше гніздечко облаштовували
Морози у хаті Павлового дядька, який
поїхав в Америку і пустив молодят
у хату, щоб не стояла пусткою.
— Але на цей час, — розповідає
Павло, — у мене вже був свій дім: і накритий, і з вікнами.
Виходить, що завидного жениха
вибрала собі Ірина. Правда, коли про
це зайшла мова, жінка, хоч і розуміла, що це жарт, все ж спростувала таку
думку:
— Якщо по правді, то я не дивилася
на те, чи є в Павла хата, чи нема…
Було, як сказали майже в один голос наші співрозмовники, щось важливіше. І це «важливіше» — любов.
А от про те, що працьовитий Павло,
то дівчина, звичайно, знала. Їй відомо
було, що майбутній чоловік з п’ятнадцяти років, як він сам при зустрічі пригадав, почав заробляти. Бо якщо в сім’ї
десятеро дітей (у нього — шість братів і три сестри), то батьки не можуть,
як мовиться, подати їм все готовеньке.
Ще підлітком їздив хлопець на сезонні
роботи. А коли в Стобихівці пилорами
з’явилися, то там працював. І хату починав будувати з батьковою допомогою, але в нього вже були й свої кошти.
Одне слово, жив із думкою: одружившись, треба мати куди дружину привести.
— Ось тільки до весілля не встиг

істнадцятилітня
красуня і двадцятитрирічний, уже
досвідчений на час їхньої
зустрічі, музикант разом
справляли дивне враження.
Але кожен зацікавлений бачив іскру, яка пролетіла між
ними. Згодом розгорілося справжнє полум’я. Вони
всюди з’являлися разом. Аль
Бано нагадував Роміні батька, якого дівчина дуже рано
втратила. Тому кожне слово
мужчини, який не відзначався вродою, сприймала з трепетом. Він же вважав її найкращою жінкою в світі, тому й
запропонував йти одною дорогою по життю. З ним вона
почувалася захищеною, тож
погодилася на шлюб. Більше
того: вихована на волелюбності, Роміна готова була
прийняти строгі правила католицького сімейного життя
італійця.
«Хто це? Це твій коханець?» — не приховуючи
зневаги, питала мати свою
дочку, коли вона привезла
нареченого в Америку для
знайомства. Старший на вісім років, негарний та ще й
в окулярах, без необхідних статків, аби утримувати
її красуню-донечку, він зовсім
не сподобався місіс Лінді Павер. Вона була проти їхнього
одруження, хоча чудово знала, що зупинити чи заборонити щось Роміні неможливо. Тому 26 липня 1970 року
закохані пішли під вінець.
Напевно, вся Італія робила
ставки, б’ючись об заклад
на те, скільки протримається молода сім’я. Тим часом
Роміна і Аль Бано і тут втерли
всім носи — прожили у шлюбі
майже 30 років.
Закохані, окрилені щастям, створили дует, втілюючи давню мрію — стати
знаменитими співаками.
Роміна писала вірші, Аль

Ш

День народження їхньої сім’ї.

Найстаршому синові подружжя Морозів 13 літ, наймолодшій доньці – лише рік: ще ніхто не вилетів
із батьківського гніздечка.

n Притча

У 1980-х роках
італійський
сімейний дует
був надзвичайно
популярним,
зокрема і в Україні.
Їх «Felicita»
зачаровувала
і молоде, і старше
покоління

викінчити будинок — з Іриною доводили його до пуття. Через три з половиною роки, коли в нас уже було троє
дітей, справили новосілля в своїй хаті.
Потихеньку облаштовували її, бо ж
спочатку з меблів було тільки найнеобхідніше, — розповідає Павло.
Розмова зводиться раз у раз
до того, що все в сім’ї ладиться, якщо
є любов. Колись, як зустрічалися, були

сім’ї важливо вміти
« Ужертвувати
собою.
Не чекати, поки хтось
щось зробить чи просто
не поскупиться на добре
слово, на ніжний погляд,
а самому перш за все
бути готовим на добрі
вчинки.

»

три заповітні слова освідчення: «Я
тебе кохаю». Чує їх Ірина й сьогодні.
А ще жінка говорила:
— Треба, щоб чоловік похвалив
і борщ чи суп, аби наступного разу
ще смачніший він був — з душею зварений.
— У сім’ї важливо вміти жертвувати
собою, — продовжує сказане Павло. —
Не чекати, поки хтось щось зробить чи
просто не поскупиться на добре слово,
на ніжний погляд, а самому перш за все
бути готовим на добрі вчинки. Жити
так, щоб рідній людині було комфортно
з тобою, приємно…
Наші герої обоє з великих родин.
Знали, як раду дітям давати, бо й самі
свого часу менших братів і сестричок
доглядали.

— Але, якщо чесно, то важко було?
Та й зараз, мабуть, нелегко, бо ж ще всі
доньки й сини дрібненькі, — допитуємось.
— Звичайно, — каже Ірина. — Особливо, коли четверо старших народила: один другого й не поколише, і навіть
на трошки не залишиш їх самих. Зараз
дівчатка попідростали, то вже простіше. Вони і з малими побавляться, коли
у мене є якась робота по господарству,
і на кухні беруться допомагати. Ходять
за мною й просять: «Мам, дайте ми
самі щось спечемо». У цьому році найстарша Оксана, якій дванадцять літ,
торта такого смачного й гарного спекла, що гості дивувалися її кулінарними здібностями. У багатодітних сім’ях
так уже складається, що змалку кожен
прагне скоріше навчитися щось робити. По собі це знаю: бачила, що мама
завжди в праці, тож без примусу старалася їй допомогти.
«НАС ВИРУЧАЄ ТЕ, ЩО ЗАВЖДИ
РАЗОМ»

Мова зайшла про те, що в сім’ї
по-різному буває — і посперечається
чоловік із дружиною, і непорозуміння
якесь виникне. Але головне, щоб була
любов, яка все перемагає й завдяки
якій майже через п’ятнадцять років подружнього життя Павло каже:
— Я тішуся тим, що вибрав за дружину саме Ірину.
— Ні на кого б не проміняла свого
чоловіка, — в унісон додає жінка.
А ще багатодітна мама розмірковувала:
— Думаю, нас виручає те, що ми
завжди разом. Щось треба на городі
зробити, сіно поворушити — в машину і гуртом на поле, сіножать. Візьмемо хліба, сала, огірочків — на свіжому

повітрі діти так апетитно їдять! От вам
і пікнічок на природі.
До речі, липневого дня ми могли б
і не зустрітися з Морозами, якби наперед не домовилися. Адже це та пора,
коли тривають чорничні жнива, які дають добрий заробіток — ним на Поліссі
дорожать. Тож подякували подружжю
за те, що пішли нам назустріч і не подалися зранку до лісу. А у відповідь
почули:
— У нас пів дня попереду. Ми ще поїдемо по чорниці. І шестеро старших
дітей з нами. Нікого ніколи не силували. Вони самі хочуть збирати ягоди
і так вправно беруть їх, що можна тільки подивуватися. Комарів у цьому році,
правда, стільки, що не відігнатися від
них, але ж чорниці в ціні, то стараємося
заробити.
І з цих заробітків подружжя не робить секрету. Був такий рекордний
день, що набрали 230 кілограмів ягід.
А це ж десять тисяч гривень! Зазвичай,
менше, але все одно 130–150 кілограмів привозять. Два роки тому завдяки
дарункам лісу зібрали гроші й купили
потужний позашляховик Land Rover.
— У цьому році хочемо, — розповідає Павло, — парове опалення в хаті
зробити. «Жигулі» ще маємо — це наша
перша машина, якою їздимо у Камінь,
Ковель, якщо треба. А Land Rover —
на латвійських номерах (цьогоріч дозволили ще так їздити — розмитнення
дорого коштує, то не знаю, як далі
буде). І цей автомобіль зараз для нас
просто незамінний. Бо куди в лісі доїдеш «жигулями»? Хіба до першої калюжі. Позашляховик і коня нам замінює,
якого в цьому році продали. Якщо треба дрова чи зерно привезти, то причепив підводу — і ніяких проблем.
…У день нашої зустрічі вже вечірньої пори ми розмовляли з Іриною
Мороз по телефону. Жінка подзвонила,
бо, як висловилася, забула дещо сказати. А розповіла вона ось що:
— Наші доньки дуже люблять співати. Почують якусь пісню — й до мене
з проханням: «Мам, давай розучимо».
Я їх підтримую — і вдома співаємо,
і тоді, як їдемо машиною в поле чи
до лісу.
Це ще один штрих до того, чому
в Стобихівській сільській раді сказали, що таку маму, як Ірина, важко знайти. n

Пара не розлучалася ні на секунду, навіть відправляючись у турне.

Бано — музику. Разом вони
зробили справжній фурор
на фестивалі в Сан-Ремо.
Їхні пісні, зокрема «Felicita»,
звучали різними мовами
практично в кожному куточку світу. Пара знімалася
у фільмах, виступала вдома
й гастролювала. Здавалося,
вони встигнуть усе. Адже,
незважаючи на щільний графік, Роміна примудрилася
народити: спочатку доньку
Іленію, а через декілька років сина Ярі. Потім з’явилися
Крістель і Роміна (останню
друзі сім’ї називали Угу). Аль
Бано став справжнім главою
великої сім’ї. Він вирішував
усі питання, що стосувалися
забезпечення дому і дітей…

ловіка: Аль Бано зациклився
на музиці, йому все подавай
нові пісні, свіжі ідеї, тексти.
Він зовсім не помічав, як виснажувалася його кохана дружина. Вона ж переглядає
фотознімки, із жахом усвідомлюючи, що на всіх або
вагітна, або зовсім бліда від
утоми. Їй хочеться підняти
руку, покликати чоловіка, попросити: «Зупинись! Давай
перепочинемо». Але чомусь
мовчить. Її вуста не промовили ні слова докору. Так було
до одного трагічного дня.
6 січня 1994 року Аль Бано
Каррізі і Роміна Павер звернулися із заявою в поліцію.
Пропала їхня старша дочка
Іленія. Вона поїхала в Аме-

і Аль Бано втерли всім пліткарям носи,
« Роміна
бо прожили у шлюбі майже 30 років.
До 20-річного ювілею весілля знаменитості написали
книгу «Аль Бано & Роміна Павер». Італійці зачитувалися історією про кохання двох творчих особистостей, зробивши
цікавий висновок, написаний
рукою дуету: сімейні стосунки зовсім не заважають творчості. Альбом за альбомом,
призи на світових конкурсах,
слава й любов мільйонів прихильників по всьому світу. Сімейна пара не розлучалася
ні на секунду, навіть відправляючись у турне.
Все ж довгі роки гастролей, популярності і безперервної роботи почали
втомлювати. Але не його, а її!
Роміна притискала до себе
своїх малюків, як тільки випадала вільна хвилина, і шкодувала, що не може приділяти
їм більше уваги. Вона дивилася на незадоволеного чо-

»

рику на фестиваль з другом-наркоманом. Більше
ніхто її не бачив. З того моменту маленький замкнутий
світ творчої сім’ї рухнув. А невдовзі розсипався на дрібні осколки. «Без дочки мені
нема життя», — кричала і билася в істериці Роміна, вимагаючи повернути їй її дівчинку.
А чоловік нічого не міг зробити. Всі свої страждання він
переніс у студію звукозапису.
Після довгих болісних
пошуків та очікувань Аль
Бано заявив пресі: «Іленія
мертва, і я вже звикся з цією
думкою. Коротка фраза
вбила кілок у серце матері.
Роміна не змогла пробачити подібне чоловікові і вимагала розірвання шлюбу.
У 1999 році знаменита пара
одержала офіційне розлучення. Кожен із них пішов
своєю дорогою. n

n Коли любов зла

А НА ДЕСЕРТ — ВАРЕННЯ З…
НАРКОТИКОМ
Завдяки оперативній інформації співробітник
державної установи «Луцький слідчий ізолятор»
під час огляду продуктової посилки ув’язненому
від жінки виявив у варенні із вишень без кісточок
17 таблеток метадону
Богдана КАТЕРИНЧУК

интетичний наркотик, як повідомляє Західне
міжрегіональне управління з питань виконання
кримінальних покарань/пробації, був запаяний
у поліетиленову плівку. За цим фактом викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції. Правоохоронці оглянули пакунки, опечатали їх і вилучили для
проведення експертизи. n
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Луцьк очікує на єврокредит
для захисту довкілля
Фото lutskrada.gov.ua.

У сервісному центрі EVODA презентували проєкт модернізації очисних споруд
Євгенія СОМОВА

роблема назріла кілька
років тому. Адже останнім часом збільшився
об’єм надходження стічних вод,
змінився їх склад. Тож очисні
споруди у Липлянах працюють
на межі можливостей. Реконструкція — масштабна і дороговартісна робота. Коштів для
її проведення ні у КП «Луцькводоканал», ні у бюджеті міської ради
немає. Втім, знайшли вихід, як втілити задум у життя. На підприємстві вирішили вдатися до залучення міжнародних інвестицій,
зокрема коштів Європейського
інвестиційного банку.
У 2017 році розпочали роботу
над проєктом модернізації очисних споруд. Підготовча фаза його
реалізації, яка тривала майже
10 місяців, за словами першого
заступника Луцького міського голови Григорія Недопада, уже підходить до завершення. За цей час
фахівці «Луцькводоканалу» склали
довгостроковий план інвестицій
і подали на узгодження Європейському банку, а також технічний звіт про стан підприємства.
До роботи над документацією долучили й групу міжнародних експертів. Нині спеціалісти «Луцькводоканалу» разом із консультантами банку розробляють план
пріоритетних інвестицій на 5 років
у рамках проєкту. Подали й пакет
документів Міністерству фінансів
і очікують його висновків, чи місто спроможне реалізувати таку
масштабну реконструкцію.
Кредитори, повідомив Григорій Недопад, ставлять високі
вимоги. Зокрема, й до підготовки
документації. Однак керівництво
міста та «Луцькводоканалу» запевняє: вони будуть дотримані.
Тож сподіваються, що вже наступного року обласний центр

П

Григорій Недопад, Анатолій Марчук та Ігор Поліщук сподіваються, що місто отримає європейські кошти.

ще жодне українське місто
« —не Напевне,
реалізовувало настільки масштабних
і дороговартісних реконструкцій очисних
споруд, — сказав радник луцького міського
голови Ігор Поліщук. — Нинішня — стратегічна
інвестиція на десятки років уперед.

»

перейде до впровадження проєкту, який дасть змогу більш якісно
і на сучасному рівні очищати каналізаційні стоки, зменшити негативний вплив на довкілля. Окрім
того, модернізація продовжить
експлуатацію очисних споруд.
У реалізації задуму, крім
Європейського інвестиційного
банку, «Луцькводоканалу», міської ради, візьмуть участь і міністерства фінансів та розвитку
громад і територій, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг. Зазначимо, що реконструкція обійдеться
у понад 10 мільйонів євро. Більшу
частину з них — 8,5 мільйона —
становитимуть європейські кошти. Гроші планують взяти у кредит
на вигідних умовах на 30 років.
Уже оголосили тендер на прове-

Вітаємо!
Сьогодні святкує
ювілейний день народження наш тато
та дідусь, житель Каменя-Каширського
Петро Євгенович
БОЛІБРУХ.
Нехай цвітуть під
небом синьооким
Ще довго-довго
дні й літа.
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до вас, немов
вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить
з буднів свято,
А Господь дарує
довгих-довгих літ!
З найкращими
побажаннями
доньки Ірина,
Юлія, зяті Вадим,
Віктор, внуки
Аріадна, Артем.

дення робіт. Заступник директора «Луцькводоканалу», керівник
групи реалізації проєктів Анатолій Марчук зазначив, що торги
будуть складними. Вони проходитимуть у 2 етапи. Передбачено визначення підрядників,
які реалізовуватимуть проєкт
із гарантією 30 років обслуговування, відбір їх відбуватиметься
за принципом кращої, тобто нижчої ціни. Зазначимо, що роботи
із реконструкції вже тривають.
Минулого тижня журналісти місцевих засобів масової інформації
мали змогу спостерігати за ними,
побачити, що вже зроблено. Щоправда, ведуться вони не в рамках інвестицій Європейського
банку, а в межах тих коштів, які
виділяють комунальне підприємство і Луцька міська рада.
– Очисні споруди давно пора

було ремонтувати, але це тривалий час відкладалося. Нині ми вже
виконали певний обсяг робіт і поступово підходимо до реалізації
нового проєкту, — повідомив Григорій Недопад.
Голова державної екологічної інспекції в області Олександр
Кралюк теж вважає, що до реконструкції очисних споруд потрібно
приступати негайно, бо зволікання може завдати шкоди довкіллю,
призвести до значних втрат. Він
повідомив, що під час інспекції
їхнього стану найбільше питань
в екологів виникало щодо експлуатації біологічних відстійників.
За словами головного еколога
області, після проведення лабораторією замірів встановили, що у місці скиду стоків у річку
Стир, є підвищення рівня аміаку,
заліза і надлишок зелених біологічних тіл. А головний інженер
«Луцькводоканалу» Сергій Строк
нагадав, що нині змінився і склад
стічних вод. Різко збільшилася
концентрація фосфатів, нітратів,
яких не фіксували у 1970-х роках. Це вимагає нової системи
очищення і підходів до виконання
екологічних і рибогосподарських

норм. За його словами, більшість
елементів споруд фізично зношені. Зокрема, аеротенки, повітродувки, пісколовки, системи
аерації, решітки і т. д. Він переконаний, що після заміни обладнання на сучасне якість очищення
каналізаційних стоків значно поліпшиться.
– Якщо решітки, які маємо
сьогодні, майже невидимі, то нові
будуть щільністю до 3 міліметрів.
Ми забиратимемо навіть помідорні зернятка зі сміття, аби уникнути
бродіння на очисних спорудах, —
прогнозує посадовець. — Знімемо навантаження на мулові майданчики, меншим буде випаровування.
До речі, у проєкті модернізації запланована не лише заміна
елементів очисних споруд, яка
позитивно позначиться на якості
очищення стічних вод, а й придбання нової спецтехніки, лабораторного обладнання, автоматизація процесу очищення. Водночас передбачена і переробка
мулу та продаж його аграріям.
Адже за рік підприємство виробляє такої продукції понад 56 тисяч тонн. Майданчики, де вона
зберігається, переповнені. А мул
можна ж використовувати для підживлення полів. Згідно з висновками науковців він відповідає всім
стандартам, встановленим для
органічного добрива.
На підприємстві мають намір
облаштувати цех осушення мулу.
З нього він піде в так зване тепличне господарство, а вже звідти — на склад готової продукції.
Окрім поліпшення технічного
стану очисних споруд, під час реконструкції планується обновити
і два водогони — Дубнівський
і Гнідавський.
— Напевне, ще жодне українське місто не реалізовувало
настільки масштабних і дороговартісних реконструкцій очисних
споруд, — сказав радник луцького міського голови Ігор Поліщук. — Нинішня — стратегічна
інвестиція на десятки років уперед, яка дасть змогу без проблем
працювати нашим очисним та поліпшить екологічну ситуацію. Сподіваюся, що нам удасться успішно
пройти всі етапи реалізації проєкту. n
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Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки
(більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів
та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення,
які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення
про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається у c. 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 Продається велика 1-кімнатна
квартира в новобудові (м. Луцьк).
Тел. 066 66 06 303.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода,
0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна (c. Полонка Луцького району).
Тел. 066 99 39 549.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль на єврономерах. Тел.: 050 74 17 848, 099 71 48 433.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам картоплезбиральний комбайн «Aнна», тюковку «Сіпма», сівалку
«Нодет», гноєрозкидач. Ціни договірні. Тел.: 050 56 24 572, 095 44 35 663,
097 79 38 808.
l Терміново продається картоплекомбайн «Болько». Ціна договірна.
Тел. 096 66 58 656.

l Продам комбайн «Нива» (на запчастини), пальці до кінної грабарки
(посилені), навісну зварку «САК», висівні трав’яні ящики сівалки СЗУ-3.6,
туковисівні ящики для культиваторів міжрядного обробітку картоплі та буряка. Тел.: 099 75 41 711,
067 33 21 260.
l Продам трактор ЮМЗ-6 (в комплекті — запчастини). Тел. 068 53 60 849.
l Продам картопляний стрічковий
транспортер. Тел.: 068 56 40 474,
050 61 07 082.
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, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес–підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

23 липня 2020 Четвер

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.

РІЗНЕ
l Куплю морські контейнери (вагончики) 3-, 5-тонники (самовивіз).
Тел. 066 47 96 068.
l Продається зимово-літня дитяча коляска (б/в). Тел.: 097 17 85 901,
066 92 08 201.
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, вугілля.
Можлива доставка. Послуги
автомобілем (самоскид). Тел.:
(0332) 24–34– 23, 098 48 13 899,
050 52 37 811.
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.
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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 пиломатеріали: дошки
(обрізні та необрізні), балки, крокви,
рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається у Маневицькому районі спокійна робоча кобила (2 роки 6 міс.) Ціна договірна.
Тел. 098 76 41 703.
l Продається дуже молочна
(3 л на день) півторарічна коза. Ціна
за домовленістю. Тел.: 095 80 82 053,
098 38 88 836.
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 Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж
та підшив водостоків, утеплення
фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 096 42 24 834.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній
дуб), а також штахети жалюзного типу
(горизонтальні), металеві кольорові водостічні системи (труби, ринви, коліна).
Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене пенсійне посвідчення,
видане на ім’я Стельмащук Віра Іванівна, вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

25 липня та 1, 8 серпня

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).

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
26 липня минає 10 років,
як відійшла у Вічність найрідніша для нас людина
Віталій
Володимирович
МАЙКО.
Спливає час, а ми не
можемо повірити і змиритися, що його вже немає з
нами. На жаль, словами важко
загоїти на серці рану від втрати найдорожчої людини.
Плачуть квіти на могилі,
Спадає краплями роса,
Тебе вернути ми не в силі,
А біль із часом не згаса.
Хто знав дорогого для нас Віталія,
згадайте добрим словом, хто
пам’ятає — пом’яніть щирою
молитвою. Нехай милосердний
Господь дарує йому вічний спокій і Царство Небесне.
Вічно сумуючі рідні.
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n Прошу слова!
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n Стихія

Фото з архіву Ветлівського старостинського округу.

Жителі Маневиччини не дозволять,
щоб їх ламали через коліно
Коли надійшли
перші сигнали
про те, що
будуть
об’єднувати
райони і нас
«приліплять»
до КаменяКаширського,
всі сприйняли
це як жарт.
Тепер люди
кажуть:
«Краще
будемо
з Луцьком,
Ковелем чи
навіть
з рівненським
Варашем!»
Сергій ВАЩУК,
заслужений енергетик України

к колишній керівник ЗАТ
«Енерго» я безпосередньо мав
нагоду розбудовувати енергетику сільського виробництва Маневиччини, починаючи із далекого
1973 року. Нам повезло, що більше
двадцяти літ районом керував великий працелюб, організатор і патріот
Микола Прокопович Остапець. Ми
досягли лідируючих позицій в області як у промисловості, так і у сільському господарстві. А самі Маневичі, які давно могли б стати містом, є
одним із найкрасивіших райцентрів
Волині.
Тому жителі довго не могли повірити, що нас можуть приєднати
до Камінь-Каширського району.
Проте коли згадали, що звідти родом колишній голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, стало
зрозуміло, звідки «ростуть ноги».
У Камені-Каширському серйозно
готувалися до цієї реформи. Наша ж
місцева влада вчасно не зреагувала.
Щоправда, коли вже запахло
смаленим, посадовці райдержад-

Я

«Ще донедавна і городи, і будівлі наші стояли у воді».

родні траси М-07 Київ — Варшава
та Р-14 Луцьк — Брест з тим, щоб
через ЗМІ донести свою позицію
до профільного комітету Верховної
Ради України. Однак одержали відповідь, що більшість членів підтримує утворення Камінь-Каширського
укрупненого району.
Виникає запитання до вельмишановних депутатів Верховної Ради
з Волині: «Які аргументи ви використовували?» Друге: «Чому комітет
Верховної Ради не звернув уваги
на прийняті рішення на сесіях Маневицької районної ради, Прилісненської сільської ради, Любешівської
селищної ради щодо утворення Маневицького району із центром у Маневичах? Як тоді трактувати Закон
про добровільне об’єднання громад,
шановні слуги народу? І як же народовладдя?»
Наші маневицькі активісти при
зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським у Луцьку коротко
розповіли про свої вимоги і передали йому папку із документами,
зокрема, рішеннями рад, зверненням дев’яти заслужених працівників
у різних галузях, карти та обґрунту-

вважаємо, що й «після бою» потрібно «помахати
« Ми
кулаками», відстоюючи справедливість.
»
міністрації, районної, Маневицької
селищної, Прилісненської сільської рад розпочали активніше діяти в цьому напрямку. На сесіях рад
Маневицького та Любешівського
районів, згідно із законом України
від 5 лютого 2015 року «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», більшістю голосів були
прийняті рішення про створення нового повіту із центром у Маневичах.
Ініціативна група, куди увійшли
депутати обласної та районної рад,
керівництво РДА, інші небайдужі жителі, в тому числі мешканці Прилісненської ОТГ та інших сільських рад,
зрозумівши, що є загроза втратити
район, двічі перекривали дві міжна-

Спасибі, що людей
не залишили наодинці
з бідою

А Маневицького
району на новій
мапі вже нема...

вання, чому саме Маневичі мали б
стали центром повіту. Тому третє
запитання: «Чи розглядалось наше
звернення в Офісі Президента,
а якщо так, то коли буде аргументована відповідь?»
До речі, наші люди не дозволять
ламати їх через коліно. Ми вважаємо, що й «після бою» потрібно
«помахати кулаками», відстоюючи
справедливість. Громадські активісти проводять роботу, висуваючи
три альтернативні варіанти приєднання: Маневичі в Луцькому або
в Ковельському районах, у крайньому разі — у Вараському Рівненської
області.
смт Маневичі. n

Читала свого часу
в газеті «Волинь»
повідомлення про
те, як постраждав
Карпатський регіон
внаслідок жахливої
повені. Від душі
співчувала тим,
хто в одну мить
втратив нажите
за свій вік. А згодом
і Любешівський район
не обминуло лихо…
Лариса БЕДЕНЮК

нашому селі Ветли
затопило майже всі
городи. Вода прийшла і в хати — а що може
бути страшніше?! Коли ми
всі вже трохи оговталися
від пережитого, хочеться
подякувати любешівському селищному голові Олегу Куху. Цей відповідальний посадовець відразу ж
об’їхав населені пункти
Любешівщини, і, побачивши, яка біда в селян, задіяв
підрозділи, які допомагали
рятувати житлові будинки.
Велика подяка виконувачці
обов’язків старости Ветлівського старостинського
округу Любові Павлік. Любов Адамівна і сама дуже
постраждала, але перш
за все переживала за односельчан, які вклали стільки праці, посадивши, обро-
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Хіба човен міг виручити...

бивши поля, а через стихію
по суті втратили врожай,
на який сподівалися.
Доброго слова заслуговують рятувальники 23-го

майже
« Затопило
всі городи.
Вода прийшла
і в хати — а що
може бути
страшніше?!

поста села Ветли Віталій
Кіндюк, Валентин Петелько, Віталій Симонович,
Вадим Деміх. Вони вдень
і вночі працювали, відкачуючи воду з обійсть, проявляючи доброту й повагу

n Новини

НЕ ВПОРАВСЯ З КЕРУВАННЯМ — І ЗАГИНУВ...

20 липня близько
17.30 на автодорозі Київ–Чоп,
неподалік села Крилів Корецького
району Рівненщини, сталася
дорожньо-транспортна пригода,
яка забрала життя людини
Богдана КАТЕРИНЧУК

Львівська залізниця відновлює пасажирські
перевезення між Львівщиною та Волинню.
Зокрема, з 20 липня поїзд № 6307 Ковель–Іваничі
вже курсує до Червонограда. Із міста залізничників
він відправляється о 19:50 та прибуває до кінцевої
о 22:35. У зворотному напрямку вирушатиме
о 04:37 і о 07:20 приїде в Ковель.

»

до нас, старших людей, які
нині на пенсії, а колись були
причетні до життя села.
Дякуємо соціальному працівнику Світлані Устимчук,
яка прийшла на допомогу
не лише тим, хто зазнав
втрат від повені, а й дбала
про мешканців поважного
віку із коронавірусом.
На щастя, в цьому житті зустрічаєш багато хороших людей. Низький їм
уклін! Хотілося б, щоб наші
народні обранці на рівні
держави, області, району завжди були з людьми,
переймалися їхніми проблемами, дбали, аби всім
жилося добре. n
с. Ветли
Любешівського району.

опередньо поліцейські встановили, повідомляє відділ комунікації
відомства, що 35-літній водій автомобіля BMW X5 на заокругленій ділянці
дороги не впорався з керуванням, злетів
у кювет, де зіткнувся із деревами. Він от-

П

римав смертельні травми, від яких помер
на місці. На рік старшу пасажирку було
госпіталізовано. Попередньо відомо, що
чоловік та жінка — із Дніпра.
А 19 липня близько опівночі ДТП
зі смертельним наслідком сталася у селі
Вежиця Рокитнівського району. Слідчо-оперативна група попередньо з’ясувала, що 26-літній водій мотоцикла Bird,
виїжджаючи із дворової території, допустив зіткнення з автомобілем Ford Transit.
Пасажир двоколісного транспортного
засобу загинув, а його кермувальника
госпіталізували в травматологічне відділення. n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Спорт

Фото prosportua.com.

n Ім’я Волині

Друге пришестя Олексія Олександровича на тренерський місток рідного клубу вдалим, на жаль, не стало...

«Динамо» зі «сріблом»,
путівкою у кваліфікацію
ЛЧ… та ганьбою
Після програшу «Колосу» Олексія Михайличенка
нарешті відправили у відставку
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

иївське «Динамо»
таки вибороло «срібло» УПЛ і право
боротися за місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів,
проте настрій у вболівальників столичного клубу
нині відверто ніякий. Хоча
в передостанньому турі
«біло-сині» здобули вольову перемогу над «Зорею»,
показали пристойну гру й,
здавалося б, дали привід
для оптимізму на майбутнє. Аби остаточно оформити срібні нагороди, киянам
потрібно було зіграти бодай унічию з аутсайдером
першої шістки — «Колосом» із села Ковалівка…
Але вони примудрилися
програти — 0:2! Це дев’ята
поразка киян у першості —
антирекорд виступів команди в чемпіонатах України. І лишень те, що «Зоря»
не зуміла перемогти «Десну», врятувало «Динамо»
від скочування на третє
місце в підсумковій турнірній таблиці. Олексій Михайличенко та його штаб
відправлені у відставку.
Керівництво клубу перебуває у пошуках нового головного тренера. Хочеться
вірити, що цього разу боси
«Динамо» таки зважаться
на реальні зміни…
Тим часом «Шахтар»
стає 13-разовим чемпіо-

К

ном України і здобуває пряму путівку в груповий раунд
Ліги чемпіонів.
«Динамо», яке 15 разів вигравало «золото»,
вже вдванадцяте мусить
вдовольнитися «сріблом»
і стартуватиме в ЛЧ із третього кваліфікаційного
раунду. Аби пробитися
в груповий етап, киянам
треба буде здолати опір
двох суперників. У випадку ж невдачі на будь-якій
стадії — дорога в «групу»
Ліги Європи.
«Зоря» вдруге у своїй
історії виборює «бронзу»
і напряму потрапляє в груповий раунд ЛЄ (ця путівка
належала «Динамо» як во-

«Шахтар» стає 13-разовим
« Донецький
чемпіоном України. Більше «золота» тільки
у київського «Динамо» — 15.
»
лодарю Кубка України, але
киянам вона не знадобилася).
«Десна» таки фінішувала четвертою, хоча за три
тури до завершення першості чернігівці йшли
другими. Хай там як, але
й це грандіозний успіх
для команди Олександра
Рябоконя, яка проводить
у вищому дивізіоні лишень
другий сезон протягом
усієї своєї історії. «Орли»
гратимуть у третьому квалі-

Підсумкова турнірна таблиця Української Прем’єр-ліги:
М Команда
І
В
Н
П
М
О
1. «Шахтар» (Донецьк)
32 26 4
2 80-26 82
2. «Динамо» (Київ)
32 18 5
9 65-35 59
3. «Зоря» (Луганськ)
32 17 7
8 50-29 58
4. «Десна» (Чернігів)
32 17 5 10 59-33 56
5. ФК «Олександрія»
32 14 7 11 49-47 49
6. «Колос» (Ковалівка)
32 10 2 20 33-59 32
М Команда
7. СК «Дніпро-1» (Дніпро)
8. ФК «Маріуполь»
9. «Олімпік» (Донецьк)
10. «Ворскла» (Полтава)
11. ФК «Львів»
12. «Карпати» (Львів)

фікаційному раунді ЛЄ (аби
пробитися в «групу», треба
буде здолати двох суперників).
А ось за путівку в другий кваліфікаційний раунд
ЛЄ (там необхідно здолати
аж трьох суперників) відбудеться справжнісінький
мінітурнір. Спочатку у півфіналах зіграють ФК «Олександрія» з ФК «Маріуполь»,
а «Колос» — із СК «Дніпро-1». А згодом переможці цих пар мірятимуться силами між собою.
Результати 31-го туру
УПЛ: «Шахтар» — «Колос» — 2:0; «Ворскла» —
ФК «Маріуполь» — 1:2;
ФК «Львів» — «Олімпік» —

І
В
32 15
31 12
32 10
32 9
32 5
31 2

Н
4
9
6
7
9
9

П
13
11
16
16
18
21

М
48-42
37-46
38-47
29-48
25-57
19-63

О
49
45
36
34
24
15

1:5; «Десна» — ФК «Олександрія» — 1:3; «Динамо» — «Зоря» — 3:1; матч
СК «Дніпро-1» — «Карпати»
не відбувся через зняття
львівського клубу зі змагань.
Результати 32-го туру
УПЛ: ФК «Львів» — ФК «Маріуполь» — 0:2; СК «Дніпро-1» — «Ворскла» — 3:0;
«Колос» — «Динамо» — 2:0;
«Зоря» — «Десна» — 1:1;
ФК «Олександрія» — «Шахтар» — 2:2; поєдинок «Олімпік» — «Карпати» не відбувся через зняття львівського
клубу зі змагань.
Кращим бомбардиром першості став гравець «Шахтаря» Жуніор
Мораєс — 20 голів (1 —
з пенальті); за ним у голеадорській гонці фінішували:
Олександр Філіппов («Десна») — 16 голів (3), Владислав Супряга (СК «Дніпро-1») — 14 (2), Віктор Циганков («Динамо») — 14 (4),
Марлос Ромеро Бонфім
(«Шахтар») — 13 (1). n
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А він так хотів побачити, як вони виростуть справжніми українцями...

Валерій Панасюк
навіть коли очолив
сільгосппідприємство, і надалі
працював вчителем у школі
Закінчення. Початок на с. 1
Редакція «Газети Волинь»
глибоко сумує з приводу
цієї непоправної втрати.
Валерій Сергійович
Панасюк був другом
нашої редакції і героєм
публікацій
вого часу він очолював
успішне сільськогосподарське підприємство
у сусідньому селі Седлище, був
головою Любешівської районної
ради. Але навіть будучи керівником господарства, продовжував
викладати у школі. Унікальний
випадок. В останні кілька років він повністю зосередився
на праці з дітьми у своєму рідному селі — очолював заклад
загальної середньої освіти
«Судченський ліцей», був депутатом селищної ради. Як завжди
віддавався роботі без остатку.
– Освітнє середовище —
це і якісний інтернет, і сходинка
шкільного порога, що не повинна відвалюватись, — захопливо
розповідав Валерій Сергійович
нашій газеті про очолювану
ним школу та її колектив. — Кожен, хто заходить у навчальний заклад, повинен відчува-

С

ти, що його тут ждуть.
І все для цього робив. Гордився, що у програмі озеленення школи «Зелена феєрія»
беруть участь понад 10 «друзів
проєкту» — не лише вчителі
та учні, а й батьки, фермери,
підприємці, преса, лісові господарства та національні парки.
– А що може краще виховати та мотивувати, ніж велика
спільна справа, яку діти роблять
разом зі всією громадою? —

хто заходить
« Кожен,
у навчальний заклад,
повинен відчувати, що
його тут ждуть.

»

не раз повторював.
У школі села Судче є чудова
традиція — випускники дарують
не якісь матеріальні речі, а троянди у шкільний розарій. Квіти
на клумбах переходять до трохи
молодших учнів, які їх доглядають, а потім передають своїм
наступникам.
Віримо, що всі добрі справи Валерія Сергійовича Панасюка назавжди залишать
свій слід у душах та серцях
його вихованців.
Світла пам’ять! n

n Будьте обережні!

ШАХРАЇ НА ВИГАДКИ МАСТАКИ —
І 40 ТИСЯЧ ЯК КОРОВА ЯЗИКОМ ЗЛИЗАЛА
Саме таку суму житель
міста Глухів Сумської
області, перебуваючи у
Любомльському районі,
переказав через інтернетбанкінг особі, яка нібито
продавала автомобіль
Volkswagen Passat B7 через
одну з онлайн-платформ
Марина БАЛДИЧ

і автомобіля, ні своїх коштів заявник не отримав.
Цього ж дня 24-літню
жительку Ковеля хтось ошукав на
8 тисяч 400 гривень. Зловмисник
під приводом здачі в оренду квартири через інтернет спонукав
молоду жінку переказати кошти
через інтернет-банкінг, що вона й

Н

зробила. У Луцьку до поліції звернулися дві жінки, які повідомили,
що аферисти, використовуючи
їхні паспортні дані, оформили на
них кредити на 1000 та 3800 гривень у відомих кредитних установах.
Ще однією жертвою стала
49-річна мешканка обласного центру, яка прислухалася до
псевдопрацівників банку, котрі
під приводом збереження грошей порадили переказати їх на
особистий номер телефону. Після цього гроші з мобільного рахунку зникли. Лучанку ошукали на
7100 гривень.
Всього за період з п’ятниці
по неділю до поліції звернулися
13 осіб із заявами про шахрайство. n

КРОСВОРД
По горизонталі:
3. Вантажний залізничний вагон відкритого типу з невисокими
бортами. 6. Держава у Північній
Америці. 7. Правове становище
громадян. 11. Пес, в якого «позичають» очі. 12. Місце проживання.
14. Рання балада Т. Шевченка.15.
Озеро у Туреччині. 17. Віз чумака.
18. Ліва притока Горині. 20. Одиниця майна, що виставляється для
продажу на аукціоні. 23. Безодня,
затока, обрив. 24. Один з десертних овочів. 25. Місто на півночі
Іспанії. 27. Строфа із трьох віршів.
28. Вбивця О. Пушкіна на дуелі.
29. Один із видів хореографічного
мистецтва.
По вертикалі:
1. Похилий майданчик для
в’їзду машин. 2. Вага товару з упаковкою. 4. Одиниця віддалі в астрономії. 5. М’яка пухка тканина, що
заповнює порожнину зуба. 8. Наука
про дитячі хвороби. 9. Молода вівця. 10. Народний артист України,
засновник фестивалю родинної
творчості «Мелодії двох сердець».
13. Місто на півдні Туреччини. 14.
Давній океанічний басейн, що іс-

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Яшо, ми з тобою найнещасніші люди.
— Чому?
— Бо живемо біля моря, а у
відпустку поїхати нікуди.
:)):)):))
— Люба, ти коли-небудь чула
слово «делікатність»?
— Так. У мене в пральній
машині такий режим є.
:)):)):))
— Скажіть, цей трамвай iде в
центр?
— Так, але зараз він iде в парк.
— Теж знайшов час для прогулянок у робочий час.
:)):)):))
Кажу сьогодні чоловікові:
— Я з дівчатками погуляю,
посидимо де-небудь, чаю вип’ємо.
А він мені:
— Говори точніше, де ви будете і звідки забирати ваш п’яний
партизанський загін.
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нував на території теперішнього
Середземного моря. 15. Високий
земляний насип навколо поселення. 16. Баранячий горох. 19. Спресований із тирси чи торфу шматок

палива. 21. Міра кількості простору. 22. Опера Ж. Бізе. 25. Історична
провінція в центрі Франції. 26. Випадок, подія, пригода.
Склав Микола ДЕНИСЮК.

Програма телепередач на 27 липня – 2 серпня
ПОНЕДІЛОК, 27 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:35 М/с
«Книга джунглів» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:15, 04:00 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
00:30, 02:00, 04:30 Суспільна
студія. Марафон 09:30 Т/с
«Жіночий рай» 11:25, 01:00
Телепродаж 15:10, 21:30,
23:55, 05:50 UA:Спорт 15:20
Реаліті-шоу «Грандіозні подорожі
американською залізницею»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:30, 18:55, 22:40 Д/ц «Дикі
тварини» 19:30 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:40 Святі та
грішні 00:00 Бюджетники 03:30
Регіональний дайджест 05:00
Д/ф «Заміновані вірністю»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей»
11:25, 12:25, 13:20, 14:20, 15:15,
16:15 «Розсміши коміка»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30, 21:20 Т/с «Папік» (12+)
21:50 Х/ф «ТАТО ДЕН» (16+)
22:50 Т/с «Шерлок - 1: Етюд у
рожевих тонах» (16+)

ІНТЕР
04.10 Мультфільм 04.45
«Телемагазин» 05.25, 22.05
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00 «Речдок»
08.45, 18.00, 19.00, 01.40 Токшоу «Стосується кожного» 10.35
Х/ф «КРАСУНЧИК ЗІ СТАЖЕМ»
(12+) 12.30 Х/ф «ЗАМІЖ
НА 2 ДНІ» (16+) 14.30 Х/ф
«КОХАННЯ З РИЗИКОМ ДЛЯ
ЖИТТЯ» (16+) 16.15 «Чекай
на мене. Україна» 20.00, 02.30
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Під чужим
іменем» 23.50 Т/с «Дурна
кров» (16+)

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, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Т/с «Жіночий лікар - 4»
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров» (12+)
23:20 Т/с «Одеса-мама» (16+)

СТБ
05:15 Т/с «Комісар Рекс»
09:00 «Зважені та щасливі - 9»
(12+)
12:55, 14:50 «Таємниці ДНК»
(16+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)

18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Вибір матері»
(12+)
23:00 Т/с «Червоні браслети»

ICTV
05:20 Громадянська оборона
06:05 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Не дай себе обдурити
11:05, 13:20 Х/ф «СФЕРА»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «КОПИ НА
ПІДХВАТІ» (16+)
16:55 Х/ф «ВАСАБІ»
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:10, 21:25 Х/ф
«СПЕЦІАЛІСТ» (16+)
22:45 Х/ф «СХИЛЬНІСТЬ»
(16+)

ВІВТОРОК, 28 ЛИПНЯ
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
10:00 «Помста природи»
10:30 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА»
(16+)
16:15 Х/ф «ВИКУП» (16+)
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-14» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 09.50, 19.35 Yellow 06.10
Металіст 1925 - Прикарпаття.
Чемпіонат України. Перша ліга
08.00 Айнтрахт - Арсенал.
Ліга Європи УЄФА 10.00
НОВИЙ КАНАЛ Колос - Дніпро-1. Плей-оф.
Чемпіонат України 11.45
06:00, 07:15 Kids’ Time
Ювентус - Сампдорія. Чемпіонат
06:05 Мультфільми
Італії 13.30, 03.25 Журнал
07:20 Х/ф «ДІВЧИНА В
Ліги чемпіонів 13.55 Шахтар
ПАВУТИННІ» (16+)
- Динамо (З). Ліга чемпіонів
09:50 Х/ф «І ПРИЙШОВ
УЄФА 15.40, 22.30 Футбол
ПАВУК» (16+)
NEWS 16.00 ФРН - СРСР. Фінал
12:00 Х/ф «ЗРОБЛЕНО В
(1972) Класичні матчі ЄВРО.
АМЕРИЦІ» (16+)
14:10 Х/ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ» Прем’єра 17.50 Олександрія
- Маріуполь. Плей-оф.
(16+)
17:00 Аферисти в мережах (16+) Чемпіонат України 19.45 Рома
- Фіорентина. Чемпіонат Італії
19:00 Ревізор
21.30 #залишайсязФутболом
21:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
22.50 ФРН - СРСР. Фінал
РОЗКРАДАЧКА
(1972) Класичні матчі ЄВРО
ГРОБНИЦЬ»
00.40 Чемпіонат Італії. Огляд
23:40 Х/ф «МІС КУЛЯ» (16+)
туру 01.35 Мілан - Аталанта.
Чемпіонат Італії 03.55 Сельта МЕГА
Реал. Чемпіонат Іспанії
06:00 Бандитська Одеса 08:15,
01:40 Правда життя 09:15, 00:30
ТЕТ
Речовий доказ 10:25, 12:25,
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
16:50 Погляд зсередини 11:25, Т/с «Рання пташка 2» 10.30,
17:50 Сіяя: з нами у дику природу 17.30 4 весілля 11.30, 16.30,
13:25 Прихована реальність
01.00 Панянка-селянка 12.30
14:15, 19:50 Їжа богів 15:10,
Вечірка 3 13.30 Країна У 14.00,
23:40 Загадки Всесвіту 15:55
15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
Найекстремальніші 18:50 Код
разу під Полтавою 14.30, 19.00,
доступу 20:45 Земля 2050 р.
21:45 Як працюють міста 22:40 20.00 Танька і Володька 15.30
Одного разу в Одесі 16.00,
Мисливець і здобич 03:00
22.00 Сімейка У 21.00 Т/с «Село
Доктор Хайм 03:50 Секти.
на мільйон 2» 23.00 Т/с «Матусі
Контроль свідомості 04:40
2» 00.00 ЛавЛавСar 3 02.05
Єврорабині 05:35 Бізнес на
Теорія зради 02.50 Щоденники
залякуванні
Темного (16+) 03.35 Віталька
05.50 Корисні підказки
К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Х/ф «П’ЯТЕРО ДРУЗІВ»
10:15 Х/ф «П’ЯТЕРО ДРУЗІВ
2»
12:00 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
ПРИВИДА»
13:50 Х/ф «ЗНАЙДИ МЕНЕ,
ЯКЩО ЗМОЖЕШ»
(16+)
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
19:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Бременські музиканти» 06.50
М/ф «Як козаки олімпійцями
стали» 07.10, 16.50, 20.50, 03.20
«Випадковий свідок» 08.00
Х/ф «ЗАГІН ОСОБЛИВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ» 09.25 Х/ф
«ТИХЕ СЛІДСТВО» 10.45,
22.30 Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
02.50 «Свідок» 12.50 «Таємниці
світу» 14.00, 02.20, 04.00
«Речовий доказ» 18.20 «Свідок.
Агенти» 19.30 «Легенди карного
розшуку» 00.15 Х/ф «ТОЧКА
НЕПОВЕРНЕННЯ» (16+) 04.30
«Правда життя»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:35 М/с
«Книга джунглів» 07:00, 08:00,
08:55, 12:50, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 07:05,
08:05, 11:30, 14:00, 18:20,
00:30, 02:00 Суспільна студія.
Марафон 09:00 Літургія
Православної церкви України з
нагоди Хрещення Руси-України
13:00 Молебень Православної
церкви України з нагоди
Хрещення Руси-України 15:10,
21:30, 23:55, 05:50 UA:Спорт
15:20 Реаліті-шоу «Грандіозні
подорожі американською
залізницею» 16:30 Т/с «Містер
Селфрідж» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:55,
22:15 Д/ц «Дикі тварини» 19:35
Д/ц «Вижити в дикій природі»
20:20 Д/ц «Суперчуття» 21:40
#ВУКРАЇНІ 00:00 Перша
шпальта 01:00 Телепродаж
03:30 Регіональний дайджест
04:00 Д/ф «Заміновані вірністю»
04:55 Д/ф «Висота 307.5»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей»
11:25, 13:05, 15:05 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30, 21:20 Т/с «Папік» (12+)
21:50 Х/ф «ТАТО ДЕН» (16+)
22:50 Х/ф «ШЕРЛОК - 1:
СЛІПИЙ БАНКІР» (16+)

СТБ
05:15 Т/с «Комісар Рекс»
09:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:00 «Зважені та щасливі - 9»
(12+)
12:00 «Таємниці ДНК» (16+)
14:00, 14:50 Т/с «Кріпосна»
(16+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:10, 22:45 Т/с «Вибір матері»
(12+)
23:00 Т/с «Червоні браслети»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
10:40, 13:20 Т/с «Розтин
покаже» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «МІСЬКИЙ
МИСЛИВЕЦЬ» (16+)
16:35 Х/ф «ГРОМОБІЙ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Т/с «Пес» (16+)
22:25 Т/с «Таємні двері» (16+)
23:40 Т/с «Винищувачі-2:
Останній бій» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
09:20 Т/с «Грімм» (16+)
10:30 Х/ф «АКВАМАРИН»
12:40, 19:00 Аферисти в
ІНТЕР
мережах (16+)
21:10 Х/ф «БЕЗСОРОМНА
03.15 «Орел і Решка. Шопінг»
МАНДРІВКА» (16+)
04.30, 20.00, 02.25 «Подробиці»
05.15, 22.05 «Слідство вели... з 23:00 Х/ф «СТОЛИК №19»
Леонідом Каневським» 06.50,
(16+)
14.25, 15.20, 16.05 «Речдок»
МЕГА
07.45 Д/п «Києво-Печерська
лавра. Фотографія тисячоліття» 06:00 Бандитський Київ
09.00 «День Хрещення Русі.
07:50, 01:40 Правда життя
Божественна літургія в Києво08:50, 00:30 Речовий доказ
Печерській лаврі» 11.00 Т/с
10:00, 12:00, 16:25 Погляд
«Пані Фазілет і її доньки» 11.55 зсередини 11:00, 17:25
Т/с «Не відпускай мою руку»
Сіяя: з нами у дику природу
(12+) 13.30 Т/с «Прекрасна
13:00 Прихована реальність
Рані» (16+) 17.00 «Речдок.
13:50, 19:55 Їжа богів 14:40,
Особливий випадок. Чуже
23:40 Загадки Всесвіту 15:30
багатство» 18.00, 19.00, 01.35 Найекстремальніші 18:25 Код
Ток-шоу «Стосується кожного» доступу 20:45 Земля 2050 р.
21.00 «Речдок. Особливий
21:45 Як працюють міста 22:40
випадок. Під чужим іменем»
Мисливець і здобич 02:35
23.50 Т/с «Дурна кров» (16+)
Скептик

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, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Т/с «Жіночий лікар - 4»
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров» (12+)
23:20 Т/с «Одеса-мама» (16+)

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:50 Т/с «Хейвен» (12+)
10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Х/ф «МІЧЕНИЙ» (16+)
09:00 Х/ф «СВІТ ПРЕДКІВ»
(16+)
10:25, 17:20 «Загублений світ»
14:10 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
15:35 Х/ф «ГАРЯЧІ
ГОЛОВИ-2»
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-14» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Баварія - Герта. Чемпіонат
Німеччини 07.45, 11.35, 20.10
Журнал Ліги чемпіонів 08.15
Наполі - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
12.00 Олександрія - Маріуполь.
Плей-оф. Чемпіонат України
13.45 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 13.55 Верона
- Лаціо. Чемпіонат Італії 16.00
Нідерланди - СРСР (1988)
Класичні матчі ЄВРО. Прем’єра
17.50, 03.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 18.20
Ювентус - Сампдорія. Чемпіонат
Італії 20.40 Колос - Дніпро-1.
Плей-оф. Чемпіонат України
22.50 Нідерланди - СРСР
(1988) Класичні матчі ЄВРО
00.40 Огляд сезону. Чемпіонат
Іспанії 01.35 Металіст 1925
- Прикарпаття. Чемпіонат
України. Перша ліга 03.55
Дженоа - Інтер. Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
Т/с «Рання пташка 2» 10.30,
17.30 4 весілля 11.30, 16.30,
01.00 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, 22.00 Сімейка
У 21.00 Т/с «Село на мільйон
2» 23.00 Т/с «Матусі 2» 00.00
ЛавЛавСar 3 02.05 Теорія зради
02.50 Щоденники Темного
(16+) 03.35 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop»
06.00 М/ф «Казка про рибалку
й рибку» 06.55 М/ф «Ну,
постривай!» 07.50, 16.50, 20.50,
03.45 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 03.15 «Свідок» 09.00
Х/ф «ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.50 «Свідок.
Агенти» 14.05, 02.45, 03.55
«Речовий доказ» 18.20 «Будьте
здоровi» 19.30 «Легенди
карного розшуку» 00.15 Х/ф
«НЕОБДУМАНИЙ КРОК» 04.25
«Правда життя»

СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:35 М/с
«Книга джунглів» 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,
00:30, 02:00 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25, 01:00 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55, 05:50
UA:Спорт 15:20 Реалітішоу «Грандіозні подорожі
американською залізницею»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:30 #ВУКРАЇНІ 18:55, 22:15
Д/ц «Дикі тварини» 19:35
Д/ц «Вижити в дикій природі»
20:20 Д/ц «Суперчуття» 21:40
Бюджетники 00:00 Спільно
03:30 Регіональний дайджест
04:00 Д/ф «Висота 307.5»
04:55 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей»
11:25, 13:00, 15:05 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30, 21:20 Т/с «Папік» (12+)
21:50 Х/ф «ТАТО ДЕН» (16+)
22:50 Х/ф «ШЕРЛОК - 1:
ВЕЛИКА ГРА» (16+)

МОНСТРА» (16+)
13:20 Кохання на виживання
(16+)
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «ТРИВОЖНИЙ
ВИКЛИК» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:25,
01:40 Правда життя 09:25,
00:30 Речовий доказ 10:35,
12:35, 17:00 Погляд зсередини
11:35, 18:00 Сіяя: з нами у дику
природу 13:05 Під іншим кутом
13:35 Прихована реальність
14:25 Битва цивілізацій 15:20,
23:40 Загадки Всесвіту 16:10,
21:45 Як працюють міста 19:00
Містична Україна 19:50 Їжа
богів 20:45 Земля 2050 р.
22:40 Мисливець і здобич

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:50 Т/с «Хейвен» (12+)
10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
ІНТЕР
06:35, 18:50 «Джедаі»
03.10 «Орел і Решка. Шопінг»
07:10 Х/ф «ВИННА ВІЙНА»
04.20, 20.00 «Подробиці» 05.05
(16+)
«Телемагазин» 05.35, 22.05
08:50 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
«Слідство вели... з Леонідом
СКАРБ» (16+)
Каневським» 07.00, 14.30,
10:25, 17:15 «Загублений світ»
15.20, 16.05 «Речдок» 08.45,
13:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу
ЧАСОМ» (16+)
«Стосується кожного» 09.45
14:55 Х/ф «ТРИ ДНІ НА
«Корисна програма» 10.50 Т/с
ВТЕЧУ» (16+)
«Пані Фазілет і її доньки» 11.45 19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
Т/с «Не відпускай мою руку»
(16+)
(12+) 13.25 Т/с «Прекрасна
20:20 Т/с «Ментівські війни.
Рані» (16+) 17.00 «Речдок.
Харків-2» (16+)
Особливий випадок. Чуже
22:10 Т/с «CSI: Місце
багатство» 21.00 «Речдок.
злочину-14» (16+)
Особливий випадок. Під чужим
23:55 Т/с «CSI: Місце
іменем» 23.50 Т/с «Дурна
злочину-13» (16+)
кров» (16+) 02.25 Ток-шоу
«Подробиці»

ФУТБОЛ-1

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, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Т/с «Жіночий лікар - 4»
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров» (12+)
23:20 Т/с «Одеса-мама» (16+)

СТБ
05:15 Т/с «Комісар Рекс»
09:00 Т/с «Коли ми вдома»
09:55 «Зважені та щасливі - 9»
(12+)
12:00 «Таємниці ДНК» (16+)
14:00, 14:50 Т/с «Кріпосна»
(16+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:10, 22:45 Т/с «Вибір матері»
(12+)
23:00 Т/с «Червоні браслети»

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
11:30, 13:20 Т/с «Розтин
покаже» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «ЗОНА
ВИСАДКИ» (16+)
16:35 Х/ф «СПЕЦІАЛІСТ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес» (16+)
22:30 Т/с «Таємні двері» (16+)
23:40 Т/с «Винищувачі-2:
Останній бій» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
09:20 Т/с «Грімм» (16+)
11:00, 22:50 Х/ф «ЛІГВО

06.00 Барселона - Валенсія.
Чемпіонат Іспанії 07.45
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08.15 Олександрія Маріуполь. Плей-оф. Чемпіонат
України 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Ювентус
- Сампдорія. Чемпіонат
Італії 12.05 ПСЖ - Реал. Ліга
чемпіонів УЄФА 13.45 Yellow
13.55 Колос - Дніпро-1.
Плей-оф. Чемпіонат України
16.00 Ірландія - СРСР (1988)
Класичні матчі ЄВРО. Прем’єра
17.50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 18.40 Гент - Сент-Етьєн.
Ліга Європи УЄФА 20.25 LIVE.
Удінезе - Лечче. Чемпіонат
Італії 22.50 Ірландія - СРСР
(1988) Класичні матчі ЄВРО
00.40 Класичні матчі Ліги
чемпіонів 01.35 Лаціо - Брешія.
Чемпіонат Італії 03.25, 05.30
Топ-матч 03.40 Реал - Леванте.
Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
Т/с «Рання пташка 2» 10.30,
17.30 4 весілля 11.30, 16.30,
01.00 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, 22.00 Сімейка
У 21.00 Т/с «Село на мільйон
2» 23.00 Т/с «Матусі 2» 00.00
ЛавЛавСar 3 02.05 Теорія зради
02.50 Щоденники Темного
(16+) 03.35 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.45 М/ф «Мауглі» 07.15 М/ф
«Лисичка з качалкою» 07.50,
16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00, 02.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
«ЧОРНИХ ДРОЗДІВ» 10.55,
22.30 Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.50 «Будьте здоровi»
14.05, 00.50, 03.00 «Речовий
доказ» 18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку» 00.15 «Реальні
злочинці» 04.00 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 30 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 31 ЛИПНЯ
13:00 Заробітчани
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ»
23:00 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ 2:
ПОВНИЙ ВПЕРЕД»
(16+)

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06.00 Yellow 06.10 Вольфсбург
- Олександрія. Ліга Європи
УЄФА 08.00, 20.35, 03.25,
05.30 Топ-матч 08.10 Кальярі
- Ювентус. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
МЕГА
NEWS 10.20 Реал - Брюгге.
06:00 Бандитський Київ 08:15, Ліга чемпіонів УЄФА 12.05
Металіст 1925 - Прикарпаття.
01:40 Правда життя 09:20,
Чемпіонат України. Перша Ліга
00:30 Речовий доказ 10:30
Погляд зсередини 11:30 Сіяя: з 13.55 Удінезе - Лечче. Чемпіонат
Італії 16.00 Англія - СРСР (1988)
нами у дику природу 12:30 Під
Класичні матчі ЄВРО. Прем’єра
іншим кутом 13:30 Прихована
17.50 Чемпіонат Італії. Огляд
реальність 14:20, 19:00 Битва
цивілізацій 15:15, 23:40 Загадки туру. Прем’єра 18.45 Парма
СТБ
- Аталанта. Чемпіонат Італії
Всесвіту 16:05 Як працюють
05:15 Т/с «Комісар Рекс»
20.40 Тоттенгем - Баварія. Ліга
міста 17:00, 19:50 Земля 2050
09:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
18:00, 22:40 Мисливець і здобич чемпіонів УЄФА 22.50 Англія
історія»
- СРСР (1988) Класичні матчі
18:30 Містична Україна 21:45
10:00 «Зважені та щасливі - 9»
ЄВРО 00.40 Класичні матчі
Найекстремальніші 03:00
(12+)
Ліги чемпіонів 01.35 Арсенал
Бандитська Одеса
12:00 «Таємниці ДНК» (16+)
- Стандард. Ліга Європи УЄФА
14:00, 14:50 Т/с «Кріпосна» (16+)
03.40 Інтер - Наполі. Чемпіонат
1+1
К-1
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаІталії
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
06:30 «TOP SHOP»
Новини»
«Сніданок з 1+1»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
ТЕТ
18:15 «Один за всіх» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
08:50 Т/с «Хейвен» (12+)
20:10, 22:45 Т/с «Вибір матері»
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
«Телевізійна служба
10:30 Т/с «Мисливці за
(12+)
Т/с «Рання пташка 2» 10.30,
новин»
реліквіями»
23:00 Т/с «Червоні браслети»
17.30 4 весілля 11.30, 16.30,
09:25 ЖИТТЯ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ
14:00 «Орел і Решка.
01.00 Панянка-селянка 12.30
10:25 «Життя відомих людей»
Мегаполіси»
ICTV
Вечірка 3 13.30 Країна У 14.00,
11:20, 13:15, 15:05 «Одруження
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
05:35 Громадянська оборона
наосліп»
Навколо світу»
разу під Полтавою 14.30, 19.00,
06:30 Ранок у великому місті
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
17:00 «Орел і Решка.
20.00 Танька і Володька 15.30
08:45 Факти. Ранок
20:30, 21:20 Т/с «Папік» (12+)
Одного разу в Одесі 16.00, 22.00
Перезавантаження»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
21:50 Х/ф «ТАТО ДЕН» (16+)
Сімейка У 21.00 Т/с «Село на
21:00 «Орел і Решка. Рай та
10:10 Секретний фронт
22:50 Х/ф «ШЕРЛОК - 2:
мільйон 2» 23.00 Т/с «Матусі
пекло»
10:45, 13:20 Т/с «Рішає
СКАНДАЛ У БЕЛГРАВІЇ»
2» 00.00 ЛавЛавСar 3 02.05
Оністрат» (16+)
(16+)
Теорія зради 02.50 Щоденники
2+2
12:45, 15:45 Факти. День
Темного (16+) 03.35 Віталька
06:00,
18:15
«Спецкор»
14:15, 16:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
ІНТЕР
05.50 Корисні підказки
06:35,
18:50
«Джедаі»
(16+)
03.10 «Орел і Решка. Шопінг»
07:10 Х/ф «ВІДПОВІДЬ» (16+)
16:35 Х/ф «ВБИВЧА
НТН
04.20, 20.00 «Подробиці» 05.05
08:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
ШВИДКІСТЬ» (16+)
«Телемагазин» 05.35, 22.05
05.00,
04.55
«Top Shop» 06.15
МАСКУ»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
«Слідство вели... з Леонідом
М/ф «Малюк і Карлсон» 07.20
10:30
«Помста
природи»
Каневським» 07.00, 14.25, 15.20, 20:20 Анти-зомбі
М/ф «Іванко та Воронячий
11:05 «Рішала-2»
21:30 Т/с «Пес» (16+)
16.05 «Речдок» 08.45, 18.00,
цар» 07.50, 16.50, 20.50,
13:05, 17:20 «Загублений світ»
22:30
Т/с
«Таємні
двері»
(16+)
19.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується
02.35 «Випадковий свідок»
14:05
Х/ф
«100
000
000
ДО
23:40
Т/с
«Винищувачі-2:
кожного» 09.45 «Корисна
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
Н.Е.» (16+)
Останній бій» (16+)
програма» 10.50 Т/с «Пані
22.00, 02.05 «Свідок» 09.00
15:35
Х/ф
«ЕРА
ДИНОЗАВРІВ»
Фазілет і її доньки» 11.45 Т/с «Не
Х/ф «НАЙОСТАННІШИЙ
НОВИЙ
КАНАЛ
(16+)
відпускай мою руку» (12+) 13.25
ДЕНЬ» (12+) 10.50, 22.30 Т/с
19:25 Т/с «Опер за викликом-4» «Морський патруль» (16+) 12.50
Т/с «Прекрасна Рані» (16+) 17.00 06:00, 07:15 Kids’ Time
(16+)
06:05 Мультфільми
«Речдок. Особливий випадок.
«Вартість життя» 14.05, 00.55,
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Чуже багатство» 21.00 «Речдок. 07:20 Вар’яти (12+)
02.55 «Речовий доказ» 18.20,
Харків-2» (16+)
09:20 Т/с «Грімм» (16+)
Особливий випадок. Під чужим
03.55 «Правда життя» 19.30
22:20 Т/с «CSI: Місце
іменем» 23.50 Т/с «Дурна кров» 11:10 Х/ф «ТРИВОЖНИЙ
«Легенди карного розшуку»
(16+) 02.25 Ток-шоу «Подробиці»
злочину-14» (16+)
ВИКЛИК» (16+)
00.15 «Реальні злочинці»

06:00 Додолики 06:35 М/с
«Книга джунглів» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:15, 03:30 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
00:30, 02:00 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25, 01:00 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55, 05:50
UA:Спорт 15:20 Реалітішоу «Грандіозні подорожі
американською залізницею»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:25 VoxCheck 17:30 Перша
шпальта 18:55 Д/ц «Дикі
тварини» 19:35 Д/ц «Вижити
в дикій природі» 20:20 Д/ц
«Супер-Чуття» 21:40 Світова
медицина. Південна Африка цілителі Зулуси 22:15 Секрети
Сонячної системи 00:00
Схеми. Корупція в деталях
04:00 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі» 04:55 Д/ф «Одесити
на Донбасі»

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
11:00, 15:30 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся» (12+)
16:00 Т/с «Жіночий лікар - 4»
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Т/с «Бійся бажань своїх»

СУБОТА, 1 СЕРПНЯ

НЕДІЛЯ, 2 СЕРПНЯ

06:00 Додолики 06:35 М/с
«Книга джунглів» 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, 00:30,
02:00 Суспільна студія. Марафон
09:30 Т/с «Жіночий рай» 11:25,
01:00 Телепродаж 15:10, 21:30,
23:55, 05:50 UA:Спорт 15:20
Реаліті-шоу «Грандіозні подорожі
американською залізницею»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:30 Бюджетники 18:55,
22:15 Д/ц «Дикі тварини» 19:35
Д/ц «Вижити в дикій природі»
20:20 Д/ц «Супер-Чуття» 21:40
Схеми. Корупція в деталях 00:00
#ВУКРАЇНІ 03:30 Регіональний
дайджест 04:00 Д/ф
«Перехрестя Балу» 04:55 Д/ф
«Війна на нульовому кілометрі»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:25 Хто в
домі хазяїн 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 00:10, 02:30, 03:45, 05:30
Новини 07:15 М/с «Листи від
Фелікса» 08:20 Шо? Як? 09:05
Енеїда 10:10 Х/ф «РОМЕО І
ДЖУЛЬЄТТА» 12:00, 20:30,
21:20 Д/ц «Дикі тварини» 12:30
Світова медицина. Південна
Африка - цілителі Зулуси 13:00
Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 13:30 Секрети
Сонячної системи 14:25, 01:00
Телепродаж 15:00 UA Фольк.
Спогади 16:00 Т/с «Містер
Селфрідж» 16:45 Всенічне
бдіння (ПЦУ) 19:30 Велика
вечірня (УГКЦ) 22:00 Х/ф
«ФРАНЦ» 00:30, 05:00 Схеми.
Корупція в деталях 02:00, 04:35
#ВУКРАЇНІ 02:50 Бюджетники
04:05 Перша шпальта

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
11:05 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:30 Х/ф «ЕВАН
ВСЕМОГУТНІЙ»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15, 22:00 «Вечірній квартал»
23:10 «Світське життя 2020.
Дайджест»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Реальна містика
12:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Т/с «Жіночий лікар - 4»
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров» (12+)
23:00 Сталкер

18.30, 20.30 Т/с «Голос з
минулого» (12+) 20.00, 02.15
«Подробиці» 22.30 «Ювілейний
вечір Михайла Шуфутинського
«Артист» 00.15 Х/ф «КОХАНЦІ»
(16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
08:45, 15:20 Т/с «Чорна кров»
(12+)
16:45, 21:00 Т/с «Сильна жінка»
(12+)
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Настане світанок»
(12+)

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:40, 10:50 Т/с «Вибір матері»
(12+)
09:30 «Неймовірна правда про
зірки»
17:00 «Хата на тата» (12+)
19:00 «Звана вечеря» (12+)
20:55 Х/ф «ДІВЧАТА»
22:55 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»

07:20 Аферисти в мережах
(16+)
09:20 Вар’яти (12+)
11:10 Хто зверху? (12+)
15:10 Х/ф «БЕЗСОРОМНА
МАНДРІВКА» (16+)
17:00 М/ф «Фердинанд»
19:00 Х/ф «ВІДЬМИНА ГОРА»
21:00 Х/ф «ПРИВИД В
ОБЛАДУНКАХ» (12+)
23:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ПО ЛЕЗУ 2049» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:00, 01:55 Містична Україна
07:50, 18:35 Місця сили
09:30 Речовий доказ 10:40
Їжа богів 11:35 Земля 2050
13:35, 21:00 Стародавні світи
16:35 Мисливець і здобич
17:35 Морські гіганти 00:00
Битва цивілізацій 00:55 Погляд
зсередини 01:25 Під іншим
кутом 02:45 Війна всередині
нас

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
ICTV
10:00 М/ф «Мій маленький поні
05:00 Факти
у кіно»
05:25 Т/с «Копи на роботі» (12+)
11:45 Х/ф «СЕРЦЕЇД» (16+)
07:40 Скетч-шоу «На трьох»
13:20 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
(16+)
РОЗМІРОМ» (12+)
09:40 Т/с «Розтин покаже» (16+)
15:10 «Орел і Решка. Навколо
12:30, 13:00 Х/ф
світу»
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ»
2+2
ІНТЕР
12:45 Факти. День
03.15 «Чекай на мене. Україна» 14:50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З 06:00 «Джедаі 2019»
08:35 «Загублений світ»
04.40, 02.45 «Орел і Решка.
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ-2»
13:15 Х/ф «БИТВА
Шопінг» 05.15 «Телемагазин»
16:45, 18:45 Факти. Вечір
ПРОКЛЯТИХ» (16+)
05.50 «Мультфільм» 06.30
19:10 Х/ф «ВИКРАДЕНА-2»
«Слово Предстоятеля» 06.40
15:00 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА» (16+)
(16+)
Х/ф «ЗОЗУЛЯ З ДИПЛОМОМ» 20:55 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3»
17:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
08.00 «Шість соток» 09.00
19:00 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
(16+)
«Готуємо разом» 10.00
БИТВА ЗА РАЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАКАТАТИ В
«Корисна програма» 11.00 Х/ф
20:55 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ» (16+)
АСФАЛЬТ» (18+)
«ДАЙТЕ КНИГУ СКАРГ» 12.50
23:00 Х/ф «НІНДЗЯ» (18+)
Х/ф «ДВОЄ ПІД ОДНІЄЮ
НОВИЙ КАНАЛ
ФУТБОЛ-1
ПАРАСОЛЬКОЮ» 14.35 Х/ф
06:00, 07:15 Kids’ Time
«БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
06.00,
08.00, 13.35 Топ-матч
16.30 Х/ф «ДОНЬКИ-МАТЕРІ» 06:05 М/ф «Агент Марні»
06.10 Шахтар - Карпати.

Чемпіонат України 08.10
Лаціо - Брешія. 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 Боруссія
(Д) - Баєр. Чемпіонат Німеччини
13.50 Кальярі - Ювентус.
Чемпіонат Італії 16.00 СРСР
- Італія. 1/2 фіналу (1988)
Класичні матчі ЄВРО. Прем’єра
17.45, 00.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 18.10 LIVE.
Матч. Чемпіонат Італії 19.00
Yellow 20.10 Журнал Ліги
чемпіонів 20.40 Ювентус - Баєр.
Ліга чемпіонів УЄФА 22.50
СРСР - Італія. 1/2 фіналу (1988)
Класичні матчі ЄВРО 01.10
Баварія - Кельн. Чемпіонат
Німеччини 03.00 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 03.55 Матч.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.30
М/ф «Бі Муві: Медова змова»
09.50 М/ф «Ліно» 11.20 Х/ф
«АГЕНТ ПІД ПРИКРИТТЯМ»
12.50 4 весілля 17.15 Х/ф
«ЗРАЗКОВИЙ САМЕЦЬ 2»
(16+) 19.00, 20.00, 21.00
Одного разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька 22.00 Країна У 23.00
Х/ф «ЛЮБЛЮ НАЗАВЖДИ»
(16+) 00.45 Теорія зради 02.30
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.55 Х/ф «НАВІКИ - 19»
09.00 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 10.55 Х/ф «П’ЯТЬ
ХВИЛИН СТРАХУ» 12.35
«Легенди карного розшуку»
15.30, 03.10 «Випадковий
свідок» 18.05 «Переломні
80-ті» 19.00, 02.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
21.25 Х/ф «БАНДИТИ» 23.40
Х/ф «ПЕРЕСТРІЛКА» (16+)
01.30 «Хвороби-вбивці» 03.30
«Речовий доказ»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:50, 19:15 «Наречена для
тата 3» (12+)
08:45 «Врятуйте нашу родину
- 2» (16+)
10:35, 14:50, 18:15 Т/с «Сліпа»
(12+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:10, 22:45 Т/с «Загадка для
Анни»

ЖИТТЯ» (16+)
21:20 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ
(2019)» (12+)
23:50 Х/ф. (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
08:25, 01:40 Правда життя
09:35, 00:30 Речовий доказ
10:45 Погляд зсередини
11:15, 12:45 Під іншим кутом
11:45 Сіяя: з нами у дику
природу 13:45 Прихована
реальність 14:35, 19:50
Битва цивілізацій 15:30,
23:40 Загадки Всесвіту 16:15
Як працюють міста 17:05
Їжа богів 18:00 Мисливець і
здобич 19:00 Містична Україна
20:45 Земля 2050 21:45
Найекстремальніші 22:40
Морські гіганти 02:35 Наші

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Т/с «Хейвен» (12+)
1+1
10:10 Т/с «Мисливці за
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
ICTV
реліквіями»
«Сніданок з 1+1»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН: 05:35 Громадянська оборона
13:50 «Орел і Решка.
«Телевізійна служба
06:30 Ранок у великому місті
Мегаполіси»
новин»
08:45 Факти. Ранок
15:00, 22:15 «Орел і Решка.
09:25, 10:25 «Життя відомих
09:15, 19:25 Надзвичайні
Навколо світу»
людей»
новини
16:50 «Орел і Решка.
11:20, 13:15, 15:10 «Одруження 10:10 Анти-зомбі
Перезавантаження»
наосліп»
11:05, 13:20 Х/ф «ГРІМ У
17:50 Х/ф «СЕРЦЕЇД» (16+)
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
ТРОПІКАХ» (16+)
19:30 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
20:30 «Ліга сміху»
12:45, 15:45 Факти. День
РОЗМІРОМ» (12+)
22:25 «Вечірній квартал»
13:50 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+) 21:15 «Орел і Решка. Рай та
16:20, 23:00 Скетч-шоу «На
ІНТЕР
пекло»
трьох» (16+)
03.10 «Орел і Решка. Шопінг»
2+2
17:20, 20:10 Дизель-шоу (12+)
04.20, 20.00 «Подробиці»
18:45 Факти. Вечір
05.05 «Телемагазин» 05.35,
06:00, 18:15 «Спецкор»
23.05 «Слідство вели... з
06:35, 18:50 «Джедаі»
НОВИЙ КАНАЛ 07:10 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
Леонідом Каневським»
07.00, 14.25, 15.20, 16.05,
08:45 Х/ф «ГАРЯЧІ
06:00, 07:15 Kids’ Time
00.55 «Речдок» 08.45, 18.00,
ГОЛОВИ-2»
06:05 Мультфільми
01.45 Ток-шоу «Стосується
10:15 «Помста природи»
07:20 Вар’яти (12+)
кожного» 09.45 «Корисна
11:00, 17:15 «Загублений світ»
09:15 Т/с «Грімм» (16+)
програма» 10.50 Т/с «Пані
13:50 Х/ф «АСТЕРОЇД ПРОТИ
09:50
Від
пацанки
до
панянки
Фазілет і її доньки» 11.45
ЗЕМЛІ» (16+)
(16+)
Т/с «Не відпускай мою руку»
15:25 Х/ф «КРИВАВИЙ
17:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
(12+) 13.25 Т/с «Прекрасна
ОРЕЛ» (16+)
РОЗКРАДАЧКА
Рані» (16+) 17.00 «Речдок.
19:25 Х/ф «ОСТАННІЙ
Особливий випадок. Чуже
ГРОБНИЦЬ»
ЗАМОК» (16+)
багатство» 21.00 Х/ф
19:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
22:00 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
«НЕБЕЗПЕЧНІ СЕКРЕТИ»
РОЗКРАДАЧКА
(16+)
ГРОБНИЦЬ. КОЛИСКА 23:45 Х/ф «ТАВРО» (18+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:25 Хто
в домі хазяїн 07:00, 08:00,
08:55, 21:00, 00:10, 02:30,
03:45, 05:30 Новини 07:15
М/с «Листи від Фелікса» 08:15
Шо? Як? 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України 11:00 Недільна літургія
Української Греко-католицької
церкви 12:30 Недільна Свята
меса Римсько-католицької
церкви в Україні 13:30 На
східному фронті 14:25, 01:00
Телепродаж 15:00 UA Фольк.
Спогади 16:00 Т/с «Містер
Селфрідж» 18:00 Д/ц «Історії
вулканів» 18:30 Д/ц «Всі на
море. Нова Зеландія» 19:30,
21:20 Д/ц «Дикі тварини» 20:00
Д/ф «Індія. Слідами тигра»
22:00 Х/ф «ЖИТТЯ» 00:30,
02:00, 03:15 #ВУКРАЇНІ 02:50
Бюджетники 04:05 Схеми.
Корупція в деталях 04:35 Святі
та грішні

(16+) 20.00 «Подробиці» 20.30
Х/ф «100 РЕЧЕЙ І НІЧОГО
ЗАЙВОГО» (12+) 22.50 Х/ф
«БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
00.45 «Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1
06.00, 03.25, 05.30 Топ-матч
06.10 Валенсія - Аякс. Ліга
чемпіонів УЄФА 08.00, 19.35
Yellow 08.10 Металіст 1925
- Прикарпаття. Чемпіонат
України. Перша Ліга 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Удінезе - Лечче.
Чемпіонат Італії 12.05 Гент
- Вольфсбург. Ліга Європи
УЄФА 13.55 Лаціо - Брешія.
Чемпіонат Італії 16.00 ФРН Нідерланди. 1/2 фіналу (1988)
Класичні матчі ЄВРО. Прем’єра
17.50 Оболонь Бровар Інгулець. Чемпіонат України.
Перша Ліга 19.45 Кальярі Ювентус. Чемпіонат Італії 21.30
#залишайсязФутболом 22.50
ФРН - Нідерланди. 1/2 фіналу
(1988) Класичні матчі ЄВРО
00.40 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 01.35 Брюгге - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА 03.40 Парма Аталанта. Чемпіонат Італії

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
«СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ 2» 22.45
Х/ф «ЗРАЗКОВИЙ САМЕЦЬ
2» (16+) 00.30 ЛавЛавСar 3
01.45 Теорія зради 02.30
Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.55 М/ф «Казка про
царя Салтана» 07.20 М/ф
«Рукавичка» 07.50, 16.50,
20.50, 02.30 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00, 02.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
ЧОЛОВІК» 10.50, 22.30 Т/с
«Морський патруль» (16+)
12.50, 03.55 «Правда життя»
14.00, 00.50, 02.55 «Речовий
доказ» 18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного
розшуку» 00.15 «Реальні
злочинці» 04.55 «Top Shop»

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 17.50, 20.10,
03.25, 05.30 Топ-матч 06.10
Боруссія (Д) - Вердер. Чемпіонат
Німеччини 08.10, 13.50, 03.40
Матч. Чемпіонат Італії 10.00,
УКРАЇНА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
06:50 Реальна містика
10.20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10.50, 19.00 Yellow
08:50 Т/с «Я заплачу завтра»
11.00 Ліверпуль - Зальцбург.
(12+)
Ліга чемпіонів УЄФА 12.50
12:45 Т/с «Бійся бажань своїх»
Огляд сезону. Чемпіонат Іспанії
16:50, 20:00 Т/с «Міраж» (12+)
13.40 «Суперматчі». Ліга Європи
19:00 Сьогодні
УЄФА 16.00 СРСР - Нідерланди.
22:10 Х/ф «ПОМІЧНИЦЯ»
Фінал (1988) Класичні матчі
ЄВРО. Прем’єра 18.10, 20.25
СТБ
LIVE. Матч. Чемпіонат Італії
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
22.50 СРСР - Нідерланди.
МЕГА
05:55 «Білоруський вокзал:
Фінал (1988) Класичні матчі
06:00
Бандитська
Одеса
07:00,
невідома версія» (12+)
ЄВРО 00.40 Класичні матчі Ліги
01:55
Містична
Україна
07:50,
06:50 «Дівчата: невідома версія»
чемпіонів 01.35 Шахтар - Зоря.
18:30 Місця сили 08:45 Історія
(12+)
Чемпіонат України
українських земель 09:25
07:50 «Весілля в Малинівці:
Речовий доказ 10:35, 00:00
невідома версія» (12+)
ТЕТ
Битва цивілізацій 11:30 Земля
08:45 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.45
2050 13:30, 21:00 Стародавні
МАЛИНІВЦІ»
Х/ф «ЦУКЕРКИ АБО СМЕРТЬ:
світи 16:30 Морські гіганти
10:40 «Хата на тата» (12+)
ВЕСЕЛОГО ХЕЛЛОВІНУ» (16+)
19:00 «Слідство ведуть
00:55 Під іншим кутом 02:45
1+1
12.30 Т/с «Село на мільйон
екстрасенси» (16+)
Скарб.UA
2» 16.15 Х/ф «СКАЖЕНЕ
06:15, 07:05 «Життя відомих
20:00 «Один за всіх» (16+)
ВЕСІЛЛЯ 2» 18.00, 19.00,
людей»
К-1
22:45 «Я соромлюсь свого тіла»
20.00, 21.00 Одного разу під
08:00 «Сніданок. Вихідний»
(16+)
06:30 «TOP SHOP»
Полтавою 18.30, 19.30, 20.30,
09:00 «Лото-забава»
21.30 Танька і Володька 22.00
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
09:25 «Світ навиворіт»
ICTV
Країна У 23.00 Х/ф «ХАПАЙ І
08:25 «Ух ти show»
12:30 Т/с «Папік» (12+)
05:00, 07:40 Анти-зомбі
10:00 Х/ф «ВІКІ, МАЛЕНЬКИЙ ТІКАЙ» (16+) 01.00 Теорія зради
17:30 Х/ф «СЬОМИЙ СИН»
05:50, 08:35 Громадянська
02.45 Віталька 05.50 Корисні
(16+)
ВІКІНГ»
оборона
підказки
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
11:25
Х/ф
«БУНТАРКА»
06:40 Секретний фронт
новин»
13:20 «Орел і Решка. Навколо
НТН
09:30 Т/с «Відділ 44» (16+)
20:15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
світу»
12:25, 13:00 Х/ф «ЧАС
05.00
«Top
Shop»
06.00
(16+)
ВІДПЛАТИ» (16+)
«Легенди бандитського Києва»
23:00 Х/ф «СОННА ЛОЩИНА» 12:45 Факти. День
2+2
06.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
(16+)
14:55 Х/ф «ВИКРАДЕНА-2»
06:00 «Джедаі 2019»
08.05 «Слово Предстоятеля»
(16+)
08.10 «Страх у твоєму домі»
08:10 «Загублений світ»
ІНТЕР
16:35 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3»
11.50 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
13:05 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
04.00, 11.00 «Орел і Решка.
(16+)
13.45 Х/ф «ЖИВІТЬ У
СКАРБ» (16+)
Божевільні вихідні» 04.50, 10.00 18:45 Факти. Вечір
РАДОСТІ» 15.15 Х/ф «РАЗ
14:50
Х/ф
«ЕКСПЕДИЦІЯ
«Орел і Решка. Дива світу» 05.35 19:10 Х/ф «С.В.О.Т.:
НА РАЗ НЕ ВИПАДАЄ» 16.40
«НОЇВ КОВЧЕГ» (16+)
«Подорожі в часі» 06.00 Х/ф
СПЕЦНАЗ МІСТА
Х/ф «БАНДИТИ» 19.00 Х/ф
17:15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
«ВОЖДЬ ЧЕРВОНОШКІРИХ»
ЯНГОЛІВ» (16+)
«МІЦНИЙ ГОРІШОК» 20.30
19:00
Х/ф
«СОРОК
ВІСІМ
08.00 «Удачний проєкт» 09.00
21:20 Х/ф «С.В.О.Т.:
Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА
ГОДИН» (16+)
«Готуємо разом» 12.05 Т/с «Там,
ПЕРЕХРЕСНИЙ
СЕБЕ» 22.00 Х/ф «СЛІДИ
де твій дім» (12+) 14.40 Т/с
20:50 Х/ф «ІНШІ СОРОК ВІСІМ АПОСТОЛІВ» (16+) 00.10 Х/ф
ВОГОНЬ» (16+)
«Голос з минулого» (12+) 18.10 23:05 Х/ф «СХИЛЬНІСТЬ»
«ПЕРЕСТРІЛКА» (16+) 02.00
ГОДИН» (16+)
Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИ БАНКУ»
«Речовий доказ»
22:40 Х/ф «НІНДЗЯ-2» (18+)
(16+)
06:00 Ревізор
09:00, 11:00 Kids’ Time
09:05 М/ф «Фердинанд»
11:05 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ПО ЛЕЗУ 2049» (16+)
14:10 Х/ф «ПРИВИД В
ОБЛАДУНКАХ» (12+)
16:10 Х/ф «ВІДЬМИНА ГОРА»
18:10 Х/ф «БУНТАР ОДИН»
(12+)
21:00 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ»
(12+)
23:55 Х/ф. (18+)
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n Знай наших!

n Отакої!

Фото chronicle.znaj.ua.

Фото youtube.com і з архіву Юлії СОБУЦЬКОЇ.

«Я горда тим, що народилась на Волині...»

«Бо в нас — найкраще на Землі!»

Завдяки Юлії Собуцькій і Ко
до Ківерців прибув поїзд…
із
Сімферополя!
Оптимістична, драйвова

Тільки ви так не пробуйте робити...

Чоловік
приклеїв нитку
до 200 гривень —
і 44 рази поповнив
собі рахунок

і патріотична пісня «Я люблю своє
місто» одразу стала популярною
серед земляків

29-річний житель Одеської області
вже більше року у такий хитрий спосіб
«оплачував» мобільний зв’язок однією
і тією ж купюрою з Лесею Українкою
та Луцьким замком

Людмила ЯКИМЧУК

ю б о в
до співу
у мене, напевно, з дитинства, — розповідає ківерчанка Юлія
Собуцька, ім’я якої в ці дні
особливо на слуху. —
Я живу музикою. Це почуття важко пояснити. Його
треба пережити!
Після закінчення школи № 3 у Ківерцях, де вчителькою музики працювала Вікторія Оксенюк, Юлія
навчалась у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі
Українки. Про факультет
музичного мистецтва
та естрадний вокал мріяла
з юності. Ще першокурсницею здобула титул «Міс
Інституту мистецтв». Була
надзвичайно привабливою
і неповторною, тож її красу
і грацію не могли не помітити судді конкурсу.
Майбутнє уявлялося
світлим і успішним. Брала
участь у Всеукраїнській
студентській олімпіаді, маючи у переліку дві
мистецькі спеціальності.
З першої — «Музичного
мистецтва» (клас заслуженого артиста України,
старшого викладача кафедри історії, теорії мистецтв
та виконавства Віктора
Мрочка) — здобула II місце. Перемогою увінчався
і виступ на обласному конкурсі солістів-вокалістів
та ансамблів малих форм
імені Віталія Бобицького. Його організаторами

—Л

були управління культури,
з питань релігій та національностей облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр
культури, а журі очолив
професор кафедри історії,
теорії мистецтв та виконавства університету імені
Лесі Українки, народний
артист України Василь Чепелюк. Володаркою гранпрі і стала Юлія Собуцька — солістка Ківерцівського районного будинку
культури імені М. П. Ковальова, в якому працює вже
три роки.
У новорічну ніч вона перемогла у конкурсі «V-фактор» в Луцьку і виграла
грошовий приз. Творче
змагання тривало місяць,
проходило у кілька етапів,
тож здобула у ньому великий досвід.
А в рідних Ківерцях
донедавна жодне свято
не відбувалося без чудового виконання Юлією
Собуцькою улюблених пісень. Карантин, як не дивно, також вніс у творче життя співачки свій позитив:
Юля з колегами створила
відеоролики, які відкрили
нові грані її таланту.
— Я — солістка Ківерцівського будинку культури імені М. П. Ковальова,
керівник жіночого тріо
«Дріада», викладач вокалу, — розповідає Юля.
По натурі — лірична виконавиця, і співати пісні про
кохання — це моє. Тому
зараз разом із командою

Микола ДЕНИСЮК

зробити щось для краю виникла
« Ідея
давно. Оскільки я вокалістка,
то й вирішила: найкраще — це написати
пісню про свою малу батьківщину!

»

працюємо над новим проєктом і, можливо, на осінь
презентуємо ще одну нашу
роботу. Мрію записати свій
альбом!
Нещодавно вокалістка
Юлія Собуцька порадувала земляків кліпом на пісню «Я люблю своє місто».
Це відео отримало сотні
відгуків у соцмережах,
його обговорюють усі, хто
мав змогу переглянути
це своєрідне освідчення
тому клаптику землі, де народилася і живе співачка.
— Дуже люблю Україну та рідні Ківерці. Ідея
зробити щось для краю
виникла давно. Оскільки
я вокалістка, то й вирішила: найкраще — це написати пісню про свою малу
батьківщину! Аби це був
сучасний затребуваний
продукт, який би полюбився не тільки дорослим,
а й дітям та молоді! Пісню,
яка б об’єднала ківерчан!
Авторка вдячна всім,
хто допомагав їй у роботі,
адже вона лише написала
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ого затримали і звинувачують у шахрайстві. «Із травня минулого року підозрюваний, розрізавши 200-гривневу банкноту
та приклеївши до неї нитку клейкою стрічкою, виготовив спеціальний пристрій. Цією купюрою він
неодноразово через термінал онлайн-платежів
поповнював свій мобільний рахунок. Отримані
кошти молодик перераховував на електронні
гаманці і банківські картки, а потім знімав із них
готівку», — заявляють правоохоронці.
Збитки від дій шахрая оцінюють у 50 тисяч гривень. За це його можуть позбавити
волі на 8 років. n
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слова і виконала пісню.
Музику ж створив Андрій
Максимюк, режисером-постановником був Андрій
Гундер, хореографом —
Юрій Сухарєв, оператором — Юрій Шульгач, кліпмейкером — Назар Дубина. У зйомках взяла участь
і ківерцівська молодь.
— Хочеться згадати добрим словом усіх людей, які
зробили свій внесок: хтось
надав машину, хтось прийшов на стадіон для масовки, хтось морально підтримував. Один у полі не воїн.
Тому результатом задоволена на всі сто! Маю надію, що наша пісня ще більше згуртує ківерчан, — каже
співачка і додає: — Та збудеться те, що ми показали
у перших кадрах нашого
кліпу: до Ківерець прибуде
поїзд із Сімферополя, тобто
окупований Крим знову стане українським.
Відео пісні «Я люблю
своє місто» дивіться
на нашому сайті
volyn.com.ua. n
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