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n Особливий випадок
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

n Спеціальний репортаж
Фото Ірини КРАВЧУК.

Віктор Осадчук: «Як бачите, фундамент поріс травою».

То у Стобихівці батьки знову
не пустять дітей до школи?

Бог подарував Мар’яну кохання на ім’я Мар’яна,
а тепер ще й синочка Еміля.

Чи буде в цьому році у тутешніх учнів перший дзвоник? Ствердної відповіді на це
питання ми в селі не почули. І, як сказав один із батьків, коли люди й далі бачитимуть,
що будівництво нової школи не просувається (поки що зроблено лише фундамент),
то знову залишать своїх чад удома. Як це вже було не раз
Катерина ЗУБЧУК

Вогонь спопелив три чверті тіла ззовні і 16 відсотків
внутрішніх органів горохівчанина Мар’яна Кунчика.
Цими днями у турецькому Стамбулі йому зробили
33-ю пластичну операцію завдяки телевізійному
проєкту «Я соромлюся свого тіла». Скільки ще
Мар’янові судилося перенести хірургічних втручань
– лише Богові відомо. А шість років тому чоловік
витримав такий біль, що лікарі взагалі не давали
надії на життя

«ТАТУ, НЕ ОРИ ПОЛЕ,
ЩОБ МОЖНА БУЛО
СТЕЖКОЮ БІГАТИ
НА УРОКИ»

Їдучи у відрядження в
село Стобихівку Камінь–Каширського району, знала, що
обов’язково поцікавлюся,
як же справи з будівництвом
нового приміщення навчального закладу, про яке стільки
літ ведеться мова. А тут ще й
зустріч із подружжям Морозів,
які ростять одинадцять доньок
та синів, — героями сторінки
«Любить! Не любить» — вкотре підтвердила, яке це наболіле питання для стобихівчан.
Адже, як висловилася багатодітна мама, навчання у дві зміни змушує тільки те й робити,
що годинника стерегти: одних
школяриків одягаєш і проводжаєш на уроки, других зустрічаєш. І так цілий день.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

всього лише став
на захист дівчини,
а той, хто ображав
її, вирішив мені помститися.
Близько 24.00 він купив на

«Я
Мати-героїня Ірина Мороз, яка ростить з чоловіком 11 доньок та синів,
сподівається, що хоча б молодшим з них пощастить вчитися у новій школі.

клас піде Уляна. На підході
до шкільного віку і Максимко,

висловилася багатодітна мама, навчання у дві
« Якзміни
змушує тільки те й робити, що годинника
стерегти: одних школяриків одягаєш і проводжаєш
на уроки, других зустрічаєш. І так цілий день.

»

У Морозів було шість учнів,
а з першого вересня стане на
одного більше — у перший

«Я заступився за дівчину,
а той, хто її ображав,
облив мене бензином
і кинув сірник...»

якому в наступному році виповниться шість літ. Ось цей
хлопчина, почувши, що непо-
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далік від їхньої хати почалося будівництво нової школи,
якось сказав: «Тату, ти не ори
це поле (воно поки що облогує. — Авт.), щоб можна було
стежкою бігати на уроки».
Батьки, згадуючи ці синові
слова та дивуючись з їх «дорослості», говорили:
— Ось тільки коли то буде,
що в нову школу ходитимуть
діти?

Закінчення на с. 8

Наш YouTube-

канал

»

тоді назвала цю історію настільки важкою, що не уявляла, «як зміг із нею вижити
й жити».
У Мар’янові, надто батькам, важко впізнати єдиного сина, який до 8 червня

медицини, яка в своїй практиці бачила
« Зірка
десятки облич, змінених до невпізнаваності
болем і стражданнями, про історію Мар’яна
сказала: «Як зміг із нею вижити й жити».
автозаправці бензин, догнав мене неподалік міліції
і кинув сірник», – розповів
Мар’ян ведучій програмі
Катерині Безвершенко свою
історію.
Відома лікарка – зірка
медицини, яка в своїй практиці бачила десятки облич,
змінених до невпізнаваності болем і стражданнями,

Наш Telegram-

канал

»

2014 року безтурботно усміхався і, як кожен юнак, поглядав на себе в дзеркало. З
того фатального дня замість
радіти життю він лише мріяв,
що кожна з пережитих понад
трьох десятків операцій бодай на дещицю поверне йому
риси, які тепер збереглися
лише на фотографіях.

Закінчення на с. 10

»
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Доброго дня
вам, люди!
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Сонце (схід — 5.43, захід — 21.06, тривалість
дня — 15.23).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 12 день Місяця.
Іменинники: Іван, Леонтій, Степан.
1 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.44, захід — 21.05, тривалість
дня — 15.21).
Місяць у Козерозі. 13 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Роман, Степан.
Фото agroday.com.ua.

У Вишнівській громаді готували вареники
на інтернет-фестивалі

Фото vyshniv-rada.gov.ua.

Фото uk.wikipedia.org.

Захід, що возвеличує
вишні, цього року мав
відбутися лише вдруге, то,
щоб коронавірус у корені
не знищив гарної ідеї,
перебралися святкувати в
онлайн

2 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.46, захід — 21.03, тривалість
дня — 15.17).
Місяць у Козерозі, Водолії. 14 день Місяця.
Іменинники: Ілля, Леонтій, Сава.
3 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.47, захід — 21.01, тривалість
дня — 15.14).
Місяць у Водолії. 15 день Місяця.
Іменинники: Ганна, Євгеній, Іван, Федір.
4 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.49, захід — 21.00, тривалість
дня — 15.11).
Місяць у Водолії. 16 день Місяця.
Іменинники: Зіна, Корнилій, Марія.

Олена КАЛЕНЮК

Талановиті учасники аматорських колективів, солісти, працівники закладів культури співали
«з комп’ютера» про благодатні
фрукти і, як ведеться, про любов:
«Рости, рости, вишенько медова,
думай, думай, дівчино молода». А
юнацтво з організації «Наша файна громада» зняла відеоролик про
те, як зготувати смачні вареники
із ягодою–символом Вишнівської
ОТГ.
«Переглянувши численні архівні записи минулорічного свята, ми
зрозуміли, що Вишневий фестиваль має стати гарною традицією,
яка з року в рік буде об’єднувати
всі покоління жителів громади
попри обставини, які склались не
тільки в Україні, а й в усьому світі.
Цьогоріч уже не з сільської сцени,

Добрим людям на добро
Невелике, але мальовниче Щенятинське
озеро — окраса іваничівського Прибужжя.
Його водна гладінь, чудові краєвиди
ваблять багатьох відпочивальників. Тут
можна помилуватися табунцями диких
качок, красенями лебедями, а рибалкам–
аматорам посидіти із вудкою
В’ячеслав СТРИЙ

За однією з версій, село Вишнів, що на Любомльщині, зветься саме так через те,
що потопає у зелені дерев із червоним намистом.
Принаймні на гербі села вони зафіксовані.

а через всесвітню мережу інтернет аматори сцени завойовували

Росянистий килимок
Дивний хідничок я побачила у дворі
однієї з луцьких багатоповерхівок.
У невеличкому дворику — природна
альтанка з крон дерев, лавочка і
припорошений піском килимок
Оксана КОВАЛЕНКО

Якась дбайлива господиня пошкодувала,
певно, виносити свій «раритет» на смітник та й
влаштувала йому друге життя. І, треба сказати,
той колись бордовий, а тепер добряче вицвілий, але все ще квітчастий килимочок досить
гармонійно вписався поблизу зеленої лавки та
дерева, густо всипаного вишнями. Як то йому
знайомитися з росянистими ранками та вечорами після затишної квартири? Подумалося, що
ця картина — прояв суто міської культури. Бо у
селі його би берегли значно довше, а потім би
накривали сіно чи цибулю. Та й вишня наприкінці липня виглядає як дивина. Це ж і вареники, і
компот! Але їй судилося бути оздобою літнього
дня у цегляному обрамленні.
Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

n

визнання глядачів», — підсумували вишнівці.

n Погода

Спробуйте — не пошкодуєте!

Кабачки по-сербськи
Фото cesmak.info.

Ця страва
– з тих, де
температура
частування
на смак не
впливає. Вона
годиться і
на закуску, і
на гарнір до
курятини чи
котлет
Інгредієнти: 800 г кабачків, 1 скл. сметани, 1 яйце,
1 ст. л. пшеничного борошна, 3 ст. л. олії, сіль, паприка та мелений чорний перець – до смаку, пучок кропу,
100 мл води, 2 зубки часнику, 0,5 ч. л. орегано, 0,5 ч. л.
сушеного базиліку.
Приготування. В піалі змішайте олію із сухими
травами, паприкою, сіллю і перцем. Кабачки наріжте
товстими півкільцями, складіть у пакет, туди ж вилийте
ароматну олію, струсіть. Викладіть їх на деко, запікайте
15 хвилин при 200 градусах. Сметану змішайте з дрібно посіченим кропом, потовченим часником. Додайте
яйце, борошно, влийте воду. Запечені кабачки викладіть
у глибоку сковороду, залийте сметанним соусом, посоліть до смаку. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зніміть з вогню і подавайте.
Більше рецептів страв із кабачків – у «Цікавій газеті
на вихідні» за 30 липня, в постійній рубриці «Пальчики
оближеш!». А в номері за 6 серпня розповімо все про
кавун: чим корисний, як вибирати, які смаколики приготувати. Не пропустіть!

n Усміхніться!
Комфорт під деревами.

Цю місцину громада облагороджує своїми
силами. Дбайливі люди облаштували майданчик
для паркування автомобілів, висадили дерева,
поставили смітники, намагаються поліпшити
під’їзди до озера.
Ініціатором ще однієї корисної справи став
любитель підводного плавання, мешканець Іваничів Ігор Маковський. Разом з однодумцями він
зібрав чималі кошти і придбав пів тонни малька
коропа й товстолобика для зариблення водойми. Тепер кожен охочий може насолоджуватиочинців.
ся риболовлею з думкою про доброчинців.

Напис на асфальті під будинком «Набери, коли
твій піде» наполохав багатьох. П’ятнадцять чоловіків
відпросилися з роботи, ще семеро весь день просиділи у засідці поблизу під’їзду.

Дощі пішли в невеличку
личку
відпустку
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 31 липня — мінлива хмарність, без
опадів. Вітер північно–західний, 5–10 метрів
за секунду. Нічна температура повітря — 9 –14
градусів тепла, денна — від 19 до 24 градусів
вище нуля. Вода у річці Стир прогріється до 23
градусів, а в озері Світязь — до 20.
Початок останнього місяця літа — помірно теплий і сухий. 1–го серпня — мінлива хмарність,
без істотних опадів. Вітер північно–західний,
5–10 метрів за секунду. Вночі температура повітря
сягатиме 10–15, вдень — 20–25 градусів тепла.
2–го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер
північно–західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде 9–14 градусів вище
нуля, а вдень, як і напередодні, — плюс 20–25.
3–го серпня — мінлива хмарність, переважно
без опадів. Вітер зміниться на південно–західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі 10–15 градусів
тепла, вдень — 21–26. 4–го — хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південно–західний, 5–10 метрів за секунду.
Вночі буде 11–16, удень — 20–25 градусів тепла.
У Рівному 31 липня хмарно з проясненнями. Температура повітря упродовж доби від
14 до 22 градусів вище нуля. 1 серпня — також
хмарна з проясненнями погода, однак дощитиме. Похолодає до 20 градусів. Вітер переважно
західний, до 5 метрів за секунду. 2–3 серпня
буде хмарно з проясненнями. Температура повітря 13–26 градусів тепла. 4–го сонце рідко з’явтря
лятиметься з-за хмар, але повітря
в
удень прогріється до 27 градусів
тепла.

Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО
Тел. 72–38–94

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Заява

Погляд

Борис Карпус від команди
Ігоря Гузя — кандидат
на міського голову
Нововолинська
Народний депутатт Ігор Гузь та його
команда братимуть участь у місцевих
виборах восени 2020
020 року. Борис
Карпус (на фото)— кандидат
андидат на посаду
нововолинського міського
ського голови від
команди депутата

людина, яка має бажання,
« Цеамбіції,
мотивацію, яка

»

це характеризує майже 25 років
керування Сапожнікова. Нововолинську потрібні зміни!»
Нардеп додав: «Наша команда
а
визначилася із кандидатом на по-саду нововолинського міського
голови. Це — Борис Карпус. Знаю
ю
його 15 літ. 6 років він є моїм помічічником-консультантом, очолює фонд
онд
«Прибужжя». З Борисом Карпусом
м я пройшов
майже кожен двір, установи у Нововолинську.
воволинську.
Я довіряю йому. Він чесний. Це людина,
юдина, яка має
бажання, амбіції, мотивацію, яка готова змінювати ситуацію в Нововолинську. У випадку
ипадку спільної
перемоги місто зміниться у кращу
у сторону!» n

n От халепа

У ДУБНІ ВІД ПОБОЇВ СЕРЖАНТА
ПОМЕР СОЛДАТ
Несумісні із життям тілесні ушкодження отримав
37-літній житель Костопільського району
Рівненської області, який служив у місцевій
частині
Богдана КАТЕРИНЧУК

овідомлення до поліції про смерть чоловіка
у місті Дубно, за інформацією відділу комунікації відомства, надійшло від медиків
минулої неділі близько сьомої ранку. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що близько
о пів на першу ночі 30-річний військовослужбовець
поблизу контрольно-пропускного пункту на ґрунті
неприязних відносин вдарив кулаком в обличчя
на сім років старшого колегу, внаслідок чого той
упав на асфальтне покриття. Потерпілий після
цього встав, пішов у казарму, однак на ранок йому
стало зле. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати солдату життя не вдалося. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть військовослужбовця
настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа та крововиливами
в головний мозок.
У рамках досудового розслідування, розпочатого
за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, слідчі
Дубенського відділу поліції затримали 30-річного
чоловіка та повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція
інкримінованої статті передбачає позбавлення волі
на строк від 7 до10 років.
Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють усі
обставини скоєного злочину. n
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Коли Світязь
стане волинським
Шарм-ель-Шейхом?

оли туди їхали, для «приколу» уклали парі
на те, скільки коштують тепер знамениті світязькі пампухи. Я програла, бо прогнозувала
25, а вони виявилися на 5 гривень дешевші. Поставила сестрі три кави. І хоч ще дуже хотілося підтримати фінансово хлопчаків-продавців кукурудзи,
але 25 гривень за один качан щодня — це все-таки,
як не крути, забагато. Коли не було сонця, намагалися урізноманітнити відпочинок лісовими прогулянками. Правда, «кайфу» було мало через нашестя
комарів, від яких ніщо не рятувало.
Один день присвятили поїздці в село Світязь —
«місце паломництва» відпочивальників. В очі впадають разючі зміни та оновлення. Але вони стосуються
в основному ресторанно-розважальних закладів.
Оскільки я поєднала приємне з корисним (треба
було підготувати матеріал), то мені пощастило побачити ферму диких кабанів, сучасну хлібопекарню,
відвідати унікальне місце — інтеграційний центр
у Замлинні.
То чому б такий чи якийсь інший туристичний
маршрут не запропонувати подорожуючим? Адже
чимало з них приїжджає на Волинь вперше і були б
раді пізнати наш край ще й за цікавими історичними фактами (у селі Машів, наприклад, жив видатний польський письменник Болеслав Прус), сучасними підприємствами тощо. Разом із тим можна
було б продумати відкриття великого комплексу
з використанням усіх поліських принад. Тоді б ті, хто
їхав на Світязь, не поглядали б весь час в інтернет
на прогноз погоди. І відпочинок не обмежувався б
лише літніми місяцями, а отже, туристична індустрія
на Волині отримала б розвиток. Завдяки туризму
прекрасно розвивається не одна країна!
4 квітня минулого року ми з друзями після чотирьох годин перельоту приземлилися в Єгипті. Світ
був огорнутий легким туманним шаром, у якому проглядалися пальми та інша екзотика, у повітрі витав
терпкуватий запах моря. Після півгодинної поїздки
комфортабельним автобусом, під час якої розпочалося знайомство з цією незвичайною країною на Синайському півострові, ми опинилися на місці.
Нас зустріли дуже привітно, поселили й відвели
в ресторан. Єдине, що засмутило, це поганий інтернет-зв’язок. Змушені були шукати варіанти, звідки
подзвонити. Була вкрай здивована, коли в одній
невеличкій крамничці продавець не лише люб’язно набрав номер телефону сина, відмовившись від
будь-якої оплати, а й відразу запропонував взяти
його мобільник із собою, щоб поспілкуватися пізніше в номері.
Купання у Червоному морі при температурі повітря плюс 26 — супер! А ще — нічні (все відчиняється
о 17.00 і працює до середини ночі) подорожі торговими
вуличками, де в магазинах під дивакуватими назвами
«Миша не жмот», «Адам не жмот» можна було торгуватися до наймінімальнішої ціни. На жаль, там спілкуються
на «общепринятом». Але коли скрізь заявляли, що ми
не «русіш», а українці, то переважно у відповідь неочікувано звучало «Слава Україні»! Було зворушливо. Насиченості нашій подорожі надавало те, що вона включала екскурсію. Незважаючи на пости з озброєними
людьми, почувалися безпечно. Ми побували на місцях
шестиденної війни з Ізраїлем, де збудований величний
комплекс на честь загиблих єгиптян. Відвідали всесвітньо відому фабрику лікувальних олій. Довідалися багато
неймовірної інформації про харчування і побут місцевих
жителів, про роль жінки в їхньому соціумі, про те, як вони
вживаються з племенами бедуїнів. Тобто, за прийнятну
ціну («горіла» путівка й «пік» мандрівок ще не почався)
повернулися додому з прекрасними враженнями. Чи
стане колись Волинь омріяним місцем відпочинку хоча б
для багатьох українців, я вже не кажу для іноземців? n

К

«Я

n У номер!

Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
«Газети Волинь»

Цього року, кажуть, все не таке: і погода,
і навчання, і свята… І відпочинок теж.
У кожного — він свій. Тепер ще й коронавірус
вніс корективи. Та справжні сміливці, попри
все, вирушають до вітчизняних морів, більші
відчайдухи мандрують за кордон. Втім, багато
волинян місцем літнього релаксу вибирають
Світязь

прийняв рішення балотуватися
ватися на посаду нововолинського міського голови. Запрошую у свою команду.
У мене є чітка програма. Ми діятимемо рішуче. Місту
потрібні зміни», — упевнений Борис
ис Карпус.
Свою позицію щодо участі команди
анди парламентаря
у місцевих виборах Ігор Гузь пояснив
нив так: «Час Віктора
Сапожнікова минув. Корупція, бардак,
рдак, закритість —

готова змінювати ситуацію
в Нововолинську.

3

ТАК НАПИВСЯ,
ЩО ЗАГУБИВ…
АВТОМОБІЛЬ
30-літній житель села Ватин
Горохівського району в сусідній
Бубнів приїхав на власній машині.
Там начаркувався так, що додому
вирушив пішки, а перед своїми
ворітьми зупинився, як укопаний,
не побачивши транспортного
засобу
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

тав сердитися й кричати, що його
авто хтось поцупив з-під хати, що
злодій, мовляв, міг заїхати далеченько, бо в паливному бакові було
40 літрів бензину. Допомогли роззяві
дійти до тями працівники Горохівського
відділу поліції. Пропажу знайшли там,
де він залишив її, гостюючи.
На згадку про неправдивий виклик
правоохоронців, чия поміч у ці хвилини
могла вкрай знадобитися комусь іншому, вони залишили чоловікові адміністративний протокол. n
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Гарячі новини
ль::
24 години поспіль:

VOLYN.COM.UA
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n Бачили очі, кого обирали

В Україні нарахували
36 тисяч «зайвих»…
учителів
Таку думку в інтерв’ю «Главкому»
висловив заступник міністра
фінансів Роман Єрмоличев
Петро МАКАРУК

а його словами, за розрахунками Мінфіну, фактична кількість
ставок педагогічних працівників
у закладах загальної середньої освіти
(без інтернатів) становить 502,3 тис.
одиниць. «Це більше розрахункової
кількості ставок на 36,2 тис. одиниць.
Тобто у нас учителів на 36 тисяч більше, ніж потрібно», — зауважив він.
Чиновник вважає, що маленькі школи
треба закривати: «Шкільна мережа у
нас дуже розгалужена. І якщо порівняти цифри 1990–х років, скільки у нас
було освітніх закладів, а також скільки
дітей і вчителів у них, то наразі число учнів знизилося майже удвічі, а от
педагогів не поменшало. Тому треба
оптимізувати мережу. Адже у районі чи
в якомусь місті освіта якісніша, ніж у
селі», — зазначив заступник міністра.
І про обіцяну зарплату у 4 тисячі
доларів промовчав ставленик Зеленського. n

З

n Отакої!

Нардеп заробив
мільйон на схемі
із… ямою для жому
Народний депутат від партії
«Опозиційна платформа — За
життя» Ілля Кива (на фото)
у 2019 році отримав
1,2 мільйона гривень доходу
від здачі в оренду… жомової
ями цукрового заводу в місті
Заводське Полтавської області
Микола ДЕНИСЮК

асправді яма виявилася порослою бур’янами ділянкою без
найменших ознак якоїсь діяльності навколо (завод не працює). Про
це йдеться в проєкті журналістських
розслідувань «Наші гроші з Денисом
Бігусом».
Ківину яму площею майже
400 квадратних метрів разом із гаражем орендувала львівська фірма «Компанія «Сіквел». Вона фіґурує в одному
з кримінальних проваджень, в якому
згадується про її фіктивність. Власниця
фірми Світлана Ставісюк відмовилась
розповідати журналістам, чи справді
її підприємство сплачувало 100 тисяч гривень на місяць за оренду цього об’єкта, і навіщо компанії зі Львова
знадобилася
ася яма в Полтавській області. «Це взагалі
галі комерційна
таємниця»,
», — сказала
Ставісюк. Сам Ілля
Кива в коментарі
ентарі журналістам Bihus. Info
сказав, що здачею
ями в оренду
нду займаються його
о юристи, надати коментарі
нтарі по суті
угоди він не
е може.
Зовсім
м уже
не «заморочурочуються» наші
наш
ші
можновлада дці і нахабно
бно
відмивають
ю ть
гроші просто
осто
ос
то
в ямах. n
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n Політика

«Порошенка звинувачують навіть
у тому, що він продовжив
контрнаступ на Донбасі»
Фото censor.net.ua.

Численні справи, які наплодили проти п’ятого Президента
України, не мають жодної
правової логіки, бо їхня мета
— політичні переслідування
лідера опозиції. Про це в
інтерв’ю Цензор. НЕТ заявив
керівник штабу «Європейської
Солідарності» Олександр
Турчинов (на фото)
Дарія КЛИЧ

епресії не передбачають,
що справи мають бути
логічними. У тому ж і річ,
що їхня абсурдність — ще один із
доказів їх винятково замовної природи. Ви ж не думаєте, що слідчі і
прокурори вирішили проявити себе
на гумористичній ниві і з цією метою сфабрикували дурні і безглузді
справи? Ні. Це пряме замовлення.
Але у виконавців немає підстав для
серйозних обвинувачень, та й з професіоналізмом реальні проблеми»,
— вважає Турчинов.
«Понад 20 справ. Одна ганебніша за іншу. Причому Порошенка
звинувачують у тому, що він виконував свої повноваження як Президент. А також у тому, що він продовжив контрнаступ на Донбасі та дав
команду на прохід з українського
порту — Одеси — в інший — Маріуполь — українським військовим
кораблям через Керченську протоку, яка також є українською тощо. І
лише жорстка заява Європейського
Союзу, Сполучених Штатів Америки про неприпустимість політичних
репресій, а також активна позиція
наших громадян змусили їх уже в
суді відмовитися від запланованого арешту», — нагадав Олександр
Турчинов.
«Згадайте абсурдність обвинувачень проти Софії Федини, Марусі
Звіробій, Тані Чорновол, Олександра Погребиського та інших патріотів. Я не вважаю, що це смішно. Що
це невдалі жарти. Це демонстрація
агресивності і водночас безсилля
влади. Але цей конвеєр справ за-

«Р

«Лише жорстка заява Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки
про неприпустимість політичних репресій, а також активна позиція українців
змусили їх відмовитися від запланованого арешту лідера «Європейської
Солідарності».

бирає багато часу, нервів і сил», —
зазначає Турчинов.
Він нагадав, що відчув на собі
подібні «принади» режиму. «За часів

тиждень після моєї заяви, що очолюю штаб
« Через
«Європейської Солідарності», з Офісу Генпрокурора до
Печерського суду прийшла пачка клопотань про виїмку
документів, пов’язаних із моєю колишньою роботою. Як
бачите, доволі оперативна реакція.

»

Кучми та Януковича проти мене було
порушено з десяток кримінальних
справ за організацію масових заворушень, за захоплення телецентру,
опір силовикам тощо. Вони тричі
вносили в парламент подання на
мій арешт. Я це все проходив. Не ду-

n На фронт лобуряк!

Село на село: на Рівненщині
масова бійка тривала дві доби!
Протягом цього часу з перервами гамселили один
одного жителі сіл Степангород і Хиночі,
що у Володимирецькому районі
Василь КІТ

ро бійку стало відомо із соцмереж. Зіткнення почалося в ніч на 23 липня. В ньому брало участь 70 осіб. У
підсумку троє людей отримали тілесні ушкодження.
Сільський голова Хиночів Микола Шеліган так прокоментував цей трапунок виданню «Рівненські Новини»: «Побоїще
було спровоковане жителями сусіднього села Степангорода. Це триває вже років так 20. Хиночани ніколи в Степангород не їздили й там не билися. У нас всі проблеми завжди
через те, що вони добираються сюди й встановлюють порядки. Приїжджають з бітами, прутами, пневматикою. Для
них це нормально», — каже сільський голова.
Поліція порушила справу за фактом хуліганства,
скоєного групою осіб.

П

маю, що нинішня влада мене зможе
в цьому плані чимось здивувати. Ухвалюючи рішення очолити штаб ЄС, я
припускав, якою може бути їхня реак-

ція. Через тиждень після моєї заяви з
Офісу Генпрокурора до Печерського
суду прийшла пачка клопотань про
виїмку документів, пов’язаних із
моєю колишньою роботою. Як бачите, доволі оперативна реакція», — зауважив Олександр Турчинов. n

n Пряма мова
Рафаель ЛЮКМАНОВ, ветеран спецназу,
який має досвід бойових дій, у тому числі
на Сході України, вважає, що Президент
України під час теракту в Луцьку відкрив
скриньку Пандори:

«

Чи знаєте ви, якою може бути наступна вимога до Президента? Ок, фільм він порекомендував подивитися, а наступне також виконає?
Завтра, не дай Боже, буде теракт і нові вимоги.
Стався прецедент, який не можна допускати.
Володимир Зеленський своїм вчинком відкрив
скриньку Пандори. Окрім того, Президент не керує операцією.
жодноєю. В жодно
му випадку я не критикую
кую главу
держави. Але є якісьь рамки
для ухвалення рішень.
ь. У нас
на війні кожен день гинуть
люди, то давайте віддамо
амо усю
Україну ворогу — люди
и перестануть гинути. Така логіка?
огіка?
Верховний головнокомандувач
ндувач
не має права керуватися
ся
емоціями.

»
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Погляд

n О часи! О звичаї!

Суд стягнув із всесвітньо
відомого художника
Івана Марчука 5 мільйонів

Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних
комунікацій Східноєвропейського
національного університету
імені Лесі Українки

Фото amazingukraine.pro.

Як тут не погодитись зі
словами генія: «Україні
музеї не потрібні»?!
Наша країна з кожним
днем опускається до
рівня «Кварталу 95»…

А в Англії уродженця Великої Волині віднесли
до сотні геніїв сучасності…

люди все одно підходять
на вулиці і запитують, де
можна вас побачити? А я їм

вже не сподіваюсь. Україні
музеї не потрібні. А що таке
музей? Це ж обличчя дер-

таке музей? Це ж обличчя держави. Всі
« Що
ми їздимо по світу і куди ми ходимо? В музеї.
А в Україні туди не ходять, може одну людину
там зустрінете.

»

відповідаю: «Йдіть до нашої
влади і питайте, коли буде
музей?». У ньому будете
мене дивитися, скільки хочете, навіть коли мене не
стане… Я дуже хотів, щоб
мій музей у Києві був, але

n Буде, як Ленін,

«вічно живий»?

Нічого навіть не відчув:
Лукашенко на ногах
переніс коронавірус
Президент Білорусі заявив,
що хворів безсимптомно
Сергій БОРОХ

жави. Всі ми їздимо по світу
і куди ми ходимо? В музеї.
А в Україні туди не ходять,
може одну людину там зустрінете».
І скажіть, що геній не
має рації? n

n Шок!

На українському
курорті жінка
тримала дитину
на ланцюгу
У Кирилівці, що в Запорізькій
області, очевидці зняли це на
відео
Микола ДЕНИСЮК

ро це Бацька повідомив
під час візиту в одну з військових частин МВС Білорусі. «Ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах
примудрилася перенести коронавірус. Такий
висновок учора (27 липня. — Ред.) зробили
лікарі», — заявив Лукашенко. Він ще раз нагадав те, що повторював уже неодноразово: 97%
людей «переносять цю заразу безсимптомно».
«Слава Богу, що мені вдалося попасти в цю когорту», — сказав білоруський президент, який,
серед іншого, закликав чоловіків не цілувати
сторонніх жінок під час пандемії.
Раніше «Ригоравіч» заперечував серйозність
COVID-19, називаючи ситуацію у світі «коронавірусним психозом». Він закликав не панікувати, а «просто працювати». «Особливо зараз на
селі. Приємно дивитися по телевізору — люди
на тракторі працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилікує всіх, поле всіх лікує»,
— заявляв президент Білорусі. На його думку,
з коронавірусом допомагають боротися прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом і вживання жирної їжі, зокрема вершкового масла.
І як не дивно, але самому Лукашенку
масло помогло! n

ама вона сиділа на шезлонгу і
щось пила. Автор відео припустив, що жінка так вчинила, щоб
хлопчик нікуди не пішов і не загубився.
Втім, деякі користувачі соцмережі
заявили, що вдягати на дитину ланцюг
— занадто в будь–якому випадку.
А що скажуть на це працівники
відповідних служб? n

С

n Цифра номера
174 095 людей загинули в
Україні в автомобільних аваріях з
1991 року по березень 2019-го. Понад 1 мільйон були травмовані. За
словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка,
значна частина ДТП сталася через
водіння у стані алкогольного сп’яніння. 2019 року поліція зафіксувала
116 тисяч фактів керування автомобілем у нетверезому стані.

ерший не відгукнувся. Другий відповів, але сказав,
що звертає на Цуманському перехресті. Аж ось на
«обрії» з’являється третій — лісовоз. Він якраз і
погоджується «підкинути» мене. Швиденько дякую–прощаюся з кумом і сідаю вже в іншу кабіну.
Водій лісовоза — напрочуд комунікабельна і приємна людина. Розповідає, що грубезні дубові колоди везе
аж із центральної України. Робить два рейси на тиждень.
Але лісовоз на фірмі, де він працює, звісно ж, не один.
Доправляють деревину в один із райцентрів на Волині,
де її розпилюють на дошки і буцімто відправляють далі
«на захід».
Цікаво, що й сякі–такі документи на той дуб у водія є.
Чому ж сякі–такі? — Бо документи «на 25 метрів», а по
факту — 40 з гаком!
— А якщо патрульні зупинять і перевірять? — запитую
я.
— Як?! Лазитимуть з рулеткою по колодах, а потім
множитимуть на телефоні?!
Ціна за кубометр добірної дубової дошки в Європі
може сягати тисячі євро. А великих вкладень лісозаготівля (не плутати з вирощуванням лісу!) не вимагає. Це
вам не нафта чи газ, де треба витрачати час і великі гроші
на геологорозвідку, буріння свердловин та прокладання
шляхів транспортування.
З лісом набагато простіше: закуповуєш бензопили,
орендуєш лісовози. Але головне — «підмащуєш» скрізь,
де треба «підмастити». Ні, не деталі бензопили чи агрегати вантажівки — корумповане українське чиновництво. Бо
інакше хто ж тобі дозволить різати той ліс, а потім відкрито
везти його через пів України?
А нині таки ж ще й як ріжуть! І везуть! Постійно спілкуюся на цю тему з родичами та знайомими з Житомирщини,
Волині, Карпатського регіону. Всі в один голос стверджують: лісовози з їхніх лісів вже мало не колонами йдуть —
вже й по гриби скоро не буде куди гайнути.
Зрештою, на власні очі бачу ситуацію і в добре знайомих мені ще з дитинства лісах. «Санітарна рубка» за
«санітарною рубкою». І після кожної з них «сухостій» лишається на місці, а «підчищається» якраз набагато вигідніша
з комерційної точки зору деревина.
Це точно не спроба образити залюбленого у свою
справу трудягу–лісівника. На тому безчинстві заробляє
аж ніяк не він. А ось болить йому чи не найбільше. Адже
саме він найкраще знає, якої праці та часу вартує виростити ліс. n

П

n Пряма мова
Олег БЛОХІН, видатний футболіст «Динамо»,
екстренер клубу і національної збірної України,
про призначення колишнього наставника донецького «Шахтаря» 75-річного Мірчі Луческу на
посаду головного коуча київського клубу:

«

Не буду вболівати за «Динамо» Луческу. Це плювок
мені особисто в душу. І, думаю, для хлопців, які проо»…Що
йшли через «Динамо»…Що
він зробив у «Зеніті»,, збірній Туреччини? Що? Чотие не
ри або три роки вже
е
працює, що він може
тепер зробити? Я не
забуду, що він говорив про традиціїї
«Динамо», Лобановського і все інше…
Це плювок у душу.

»
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То не діброва
шелестить — «бабло»
в кишенях шарудить
Тієї ночі я мав їхати з Києва до Луцька. Так сталося,
що якраз і кум–далекобійник повертався на рідну
Волинь своєю вантажівкою. Щоправда, йому
вранці ще треба було розвантажитися в Рівному.
Доїхали ми аж до виїзду на Луцьк, а далі він
взявся шукати мені транспорт… за допомогою
встановленої в автомобілі рації. Тільки з’являється
на нічній трасі інша вантажівка, а Володимир і
видає в «ефір»:
— Я такий і такий (марка і номер вантажівки),
візьміть кума до Луцька

Василь УЛІЦЬКИЙ

осподарський суд Києва постановив стягнути
понад п’ять мільйонів
гривень із ТОВ «Виставковий центр–музей художника
Івана Марчука» на користь
Київської міської ради за
несплату оренди земельної
ділянки. Планувалось, що
картини художника будуть
виставлятись у новому багатофункціональному культурному центрі «Музей художника Івана Марчука», однак
його будівництво з різних
причин так і не ведеться.
Нагадаємо, що пан Марчук (на фото) — один із
найзнаменитіших українських художників у світі. У
Великобританії його віднесли до сотні геніїв сучасності
(72 місце). Марчук — волинянин, народився у селі Москалівка Лановецького району Тернопільської області
(Велика Волинь) у 1936 році.
Восени 2019–го він сказав у інтерв’ю ВВС news
Україна:
«Мені вже набридло
виставлятись, Київ мені
набрид, а я — Києву. Хоча
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ВДАРИВ ПО ГОЛОВІ —
І ЗАБРАВ ГРОШІ
За лічені години поліцейські виявили й затримали
грабіжника
Ольга БУЗУЛУК

ніч на 27 липня в селі Світязь Шацького району
якийсь пройдисвіт завдав кількох ударів 27-літньому чоловікові та відкрито заволодів його гаманцем.
Потерпілий одразу звернувся в поліцію і повідомив, що
зловмисник викрав близько 6 тисяч гривень та документи. Уже на ранок оперативники встановили, що грабіжник — 31-річний мешканець Володимир-Волинського
району. Зловмисника затримали й доставили у відділення
поліції для допиту. Його упізнав і потерпілий. За відкрите
викрадення чужого майна чоловіка покарають штрафом від
50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, чи виправними роботами на строк до 2 років, або
арештом — до 6 місяців, чи позбавленням волі на строк
до 4 років. Відомості внесено в Єдиний реєстр досудових
розслідувань за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. n

У

У «ЯГОДИНІ» ЗАТРИМАЛИ
АКУМУЛЯТОРІВ НА 1,3 МІЛЬЙОНА
ГРИВЕНЬ
Нещодавно в зону митного контролю поста
«Ягодин» заїхав транспортний засіб, у якому
відповідно до поданих документів переміщувався
«збірний вантаж» загальною вартістю
14564,11 доларів США з компанії «SSBEL GROUP
(HK) LIMITED», Hongkong
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ід час проведення повного митного огляду автомобіля, повідомляє пресслужба відомства, працівники митниці встановили, що фактично у ньому
перевозять незаявлені в документах літій-іонні акумуляторні батареї — всього 4800 штук. Згідно з листом,
який надійшов до Волинської митниці Держмитслужби
зі «SSBEL GROUP (HK) LIMITED», з вини керівництва зазначеної компанії відбулося відвантаження іншого товару.
Таким чином, її генеральний директор, громадянка Китайської Народної Республіки, подавши документи, що
містять неправдиві дані, вчинила дії, спрямовані на переміщення на територію України товару загальною вартістю 1,32 мільйона гривень із приховуванням від митного
контролю.
Зазначені дії мають ознаки порушення правил, зумовлені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України і передбачають
накладання штрафу в розмірі 100 відсотків суми несплачених платежів. n

П

ЗАКАРПАТСЬКИЙ «ГАСТРОЛЕР»
І ДАЛІ СИДІТИМЕ ПІД ВАРТОЮ
За принципової позиції прокурорів Горохівського
відділу Володимир-Волинської місцевої
прокуратури громадянину, підозрюваному
у вчиненні за попередньою змовою групою
осіб крадіжки в особливо великих розмірах,
продовжено запобіжний захід
Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство встановило, що у травні 2019-го мешканець
Закарпаття разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними
виробами й грішми (400 тисяч гривень та 50 тисяч доларів). «Гастролера» затримали через рік у його рідних
краях. У ході санкціонованого судом обшуку, проведеного
за місцем проживання, вилучено речові докази, які свідчать про скоєння цього правопорушення саме ним. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Нині суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою зі встановленням застави в сумі понад 1,3 мільйона гривень. Спільник підозрюваного перебуває у розшуку. Зауважимо, що за вчинення за попередньою
змовою групою осіб крадіжки в особливо великому розмірі
санкцією ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк
до 12 років із конфіскацією майна. n
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Олег Корецький: «Ірина Венедіктова і досі впливає на діяльність ДБР».

«Генеральний прокурор ставила завдання
будь-що «спіймати Порошенка»
Про це в інтерв’ю європейському виданню EURACTIV
повідомив колишній керівник слідчої групи у справах
п’ятого Президента України Олег Корецький, якого
нещодавно звільнили начебто через скорочення штату.
Корецький (він є уродженцем Волині), також укотре
наголосив, що у справах проти Петра Порошенка не бачив
складу злочину і неодноразово звертався до керівництва
ДБР щодо їх закриття
Дарія КЛИЧ

лег Корецький,
слідчий, який нещодавно був звільнений з Державного бюро
розслідувань України (ДБР),
дав інтерв’ю EURACTIV після
того, як публічно раніше цього місяця заявив, що на нього
чинять тиск для продовження
розслідування щодо експрезидента Петра Порошенка.
8 липня він оприлюднив інформацію, що під тиском виконувача обов’язків директора ДБР Олександра Соколова
та його першого заступника
Олександра Бабікова продовжував працювати над справами Порошенка, незважаючи
на відсутність доказів», —
пише європейське видання.
«Існують допустимі строки,
і коли всі можливі дії зроблено, далі не можна розслідувати», — наголосив Корецький EURACTIV. Він також заявив, що на нього чинили тиск,
щоб розслідувати так звану
справу телеканалу «Прямий».
«На сьогодні там взагалі немає нічого, що слід досліджувати. Це все було розслідувано повністю, і немає жодного
складу злочину», — сказав він
для EURACTIV.
Пан Корецький зазна-

«О

чив, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова — колишній радник Президента
Володимира Зеленського
та депутат від його партії —
говорила йому, що «ми наймемо PR-групу, ми просунемо
вас, ви будете в центрі уваги.
Найголовніше для нас, щоб
«спіймати» Петра [Порошенка]», — йдеться у статті.

сто слухняні люди, які будуть
робити те, що вони кажуть».
Він наголошує, що проблеми
у ДБР почалися у січні цього
року, коли в Бюро прийшли
нові керівники. Корецький
повідомив у березні Бабікову
та Соколову, що терміни розслідування справ проти Порошенка закінчилися, і їх треба
закривати. «Я не хочу, щоб
мене чи моїх слідчих звинувачували у політичному переслідуванні, в 90 відсотках випадків тут немає злочину», — зазначає Корецький.
Проти Порошенка відкриті 23 справи, чотири з яких
нещодавно закриті. Низка
з них розпочаті після хвилі

Корецький також заявив, що на нього
« Олег
чинили тиск, щоб розслідувати так звану справу
телеканалу «Прямий».
»
Видання також нагадує, що пані Венедіктова
була виконувачем обов’язків
глави ДБР із грудня 2019 року
до середини березня 2020-го,
після чого замінила на посаді
Руслана Рябошапку, звільнення якого викликало занепокоєння як у громадянського
суспільства, так і в Європарламенті.
Олег Корецький, якого
звільнили минулого тижня
після скорочення штату, вважає, що справжньою причиною його усунення з посади
стало те, що новому оточенню
«не потрібні державні службовці, які говорять правду
і не слухають їх, а потрібні про-

кримінальних скарг, поданих Андрієм Портновим, колишнім заступником голови
Адміністрації експрезидента
Віктора Януковича, відстороненим під час Євромайдану
2014 року. Видання зазначає, що після Революції Портнов провів п’ять літ у вигнанні і лише торік повернувся
в Україну.
EURACTIV також наголошує, що Європейська народна партія — найбільше
партійне об’єднання Європи,
до якого входить і партія Порошенка, — неодноразово
зазначала, що проти п’ятого
Президента застосовується
вибіркове правосуддя. n

n Не робіть такого!

ПСЕВДОМІНЕРА З МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ВИРАХУВАЛИ ЗА 20 ХВИЛИН
«Я заклав бомбу», «Ви мене знайдете чи
ні: якщо знайдете, то шукайте», «Це буде
на вашій совісті», — повідомлення такого
змісту залишив позавчора близько 18-ї
години на службу 102 анонім
Ольга БУЗУЛУК

П

оліції знадобилося менше 20 хвилин,
аби встановити особу невідомого. Неправдиве повідомлення надійшло від

31-літнього мешканця Маневицького району.
Він, будучи у стані алкогольного сп’яніння, пояснив, що мав проблеми в сім’ї. Щоб зігнати
свою злість, вигадав… замінування. Невдала
витівка обернеться для чоловіка криміналом.
Його затримано.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Згідно з інкримінованою статтею йому загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років. n
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n Уроки пандемії

Із «помаранчевого» Луцька
до «зеленого» Шацька
Фото thebabel.com.ua.

Із серпня в Україні
діятимуть нові карантинні
правила: кожні п’ять
днів переглядатимуть
приналежність регіону
до тієї чи іншої зони
обмежень. Рішення
прийматимуть на рівні
окремих районів чи міст.
Де ж на Волині маємо
«острівки благополуччя»?
А де є небезпека, що
дзвоник у школах не
пролунає?
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Схоже, що маски нам доведеться носити ще не один місяць.

У БІЛОСТОЦІ ВІДБУЛИСЯ
ПЕРЕЛЯКОМ?

Як свідчить статистика, коронавірус найактивніше окуповує великі міста. Але, на жаль,
і мешканці сіл не застраховані від спалахів інфекції. Найбільший із них за останній час
стався у Луцькому районі. Під
загрозою опинилися підопічні
й працівники стаціонарного
відділення Центру соціального
обслуговування у селі Білосток
— престарілі, інваліди. Як почуваються вони зараз?
— Нині на лікуванні перебуває 6 хворих із Білостока, стан
їхній — середньої важкості,
вони не лежать у реанімації.
Нових недужих із цього села
не госпіталізовували. А загалом щодня до нас привозять
10—12 осіб із коронавірусною
інфекцією, — повідомила медичний директор Волинської
обласної інфекційної лікарні
Любов Серба.
— Свіжих випадків зараження у селі не виявили, під
спостереженням медиків —
27 хворих віком 75—90 років
(21 підопічний і 6 працівників
закладу). Більшість лікується
амбулаторно. Тих, хто був у
контакті, повторно обстежать.
3 серпня збігає термін інкубаційного періоду, тоді, якщо все

буде гаразд, можна буде зітхнути спокійно, — каже головний санітарний лікар області
Наталія Янко.
На жаль, ситуація з поширенням COVID-19 і на Волині,
і в Україні не дозволяє розслабитися. За попередню добу
коронавірус в державі виявили у 1022 осіб, зафіксовано 21
летальний випадок. Це один із
найвищих показників захворюваності за весь час пандемії.
Всього ж із початку спостереження занедужало 67 597 українців.
На Волині станом на ранок
29 липня налічувалося 3694
випадки COVID-19, з них за
попередню добу додалося 46.
Найбільший приріст інфікованих знову у Луцьку — 23, Луцькому районі — 11, Нововолинську — 5, на Ківерцівщині — 4,
у Володимир–Волинському,
Ковельському, Маневицькому
районах — по 1. Одужало за
добу 73 хворих, а загалом —
2661 особа. 84 випадки недуги
завершилися летально.
Упродовж двох тижнів залишається стабільною ситуація на «курортній території» — у
Шацькому районі, де з початку
пандемії зареєстровано всього 33 інфікованих. Чи то коро-

навірус вирішив не псувати
оздоровчий сезон, чи виявляти
його ніхто особливо не прагне,
але поки що відпочивальники
почуваються у безпеці: район
має шанси залишитися «зеленим».
Як Волинь виглядає на фоні
сусідніх областей? Напередодні на Львівщині діагностували
149 нових випадків захворювання на коронавірус. А всього цю інфекцію виявлено у

додалося 23. Де виникли нові
спалахи?
— Тримаємо в полі зору
підприємство «РУТА», де
було зафіксовано 16 випадків
COVID-19. Сподіваємося, не
дійде до спалаху на ПрАТ «СКФ
Україна», там за два дні виявили двох інфікованих, триває
епідрозслідування, обстежуємо контактних осіб, — розповіла Наталія Янко.
Поспілкувалися ми і з начальником управління охорони здоров’я Луцької міської
ради Володимиром Лотвіном,
який кожен ранок розпочинає
з аналізу «коронавірусної статистики».
— COVID-19 іде «в люди», а
поодинокі випадки зараження
важче контролювати. Наприклад, за попередню добу було
виявлено по одному інфікованому на підприємстві «Теремно–хліб», серед викладачів
університету, серед приватних підприємців, в управлінні
Держпраці в області. Там, до
речі, це вже не перший випадок зараження. Хворіють і
люди, які ніде не працюють, перебувають удома. Тому вчасно
виявити джерело поширення
інфекції складно. Сімейні лікарі
в Луцьку на постійному зв’язку
з жителями, є підозра на зараження — телефонуйте. У випадку необхідності виїжджають

попередню добу коронавірус в державі
« Завиявили
у 1022 осіб, зафіксовано 21 летальний
випадок. Це один із найвищих показників
захворюваності за весь час пандемії.
9248 жителів. На Прикарпатті 4342 (+118) інфікованих. У Рівненській області —
5837 випадків зараження
(+32), хворим від 2 місяців до
81 року.
ЩОБ НЕ ДОВОДИЛОСЯ
ЧЕРВОНІТИ…

Як у сусідів, так і у нас, найбільше потерпілих від коронавірусу в обласних центрах.
Зокрема, в Луцьку таких понад
870 осіб, за попередню добу

»

до хворих мобільні бригади,
беруть зразки біоматеріалу на
дослідження, аби з’ясувати, чи
справді це COVID-19. Головне,
щоб усі відчували свою відповідальність за епідемічну ситуацію, — наголошує Володимир
Олександрович.
До речі, пройти тестування
у Луцьку тепер стало простіше.
Безкоштовно обстежують методом ПЛР пацієнтів із симптомами коронавірусу, хворих на
пневмонію, осіб, що контакту-

вали з інфікованими COVID-19,
тих, хто потребує планової госпіталізації чи операції, а також
медиків, працівників поліції,
Нацгвардії тощо. Загалом в області методом ПЛР вірусологічною лабораторією обстежено 20 575 волинян, у тому числі
за попередню добу — 258 осіб.
Віднедавна в ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»
можна пройти тестування на
COVID-19 і на платній основі.
Вартість одного дослідження
на визначення коронавірусу
методом ПЛР обійдеться у
977 грн, забір матеріалу —
92 грн, зробити імуно–ферментний аналіз коштує 158
гривень. Це дешевше, аніж у
приватних лабораторіях. І охочих обстежитися є чимало.
На думку Володимира
Лотвіна, сьогодні Луцьк знаходиться у помаранчевій зоні.
З 1 серпня це підтвердить або
спростує відповідна програма, яка визначатиме коронавірусний статус кожного міста
і району України. «У червоній
зоні найсуворіші карантинні
обмеження. Саме там буде
діяти дистанційне навчання у
школах, — розповів учора під
час брифінгу очільник МОЗ
Максим Степанов. — Щодо
перетину кордону між червоною і зеленою зонами, то буде
обмежено рух міжміського
транспорту, встановлять відповідні блокпости на межі адміністративно–територіальних
одиниць».
Із 1 серпня у зеленій і жовтій зонах відкриються дитячі
табори. У жовтій заборонять
відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи. Найгірше буде в червоній:
там закриється все, як це було
в березні–квітні.
Слід зауважити, що МОЗ ділитиме регіони по кольорах залежно від рівня заповненості ліжок, кількості тестувань на сто
тисяч осіб, відсотка виявлення
інфікованих і динаміки захворюваності. З двома останніми
показниками у нас досі не все
гаразд. Пильнуймося, щоб не
доводилося червоніти. n

n «Гаряча точка»

Підприємці Старого ринку
з атовцями прорвалися у міську раду
«Прийшов час чиновникам відповідати за
свої слова!» — заявляли учасники протесту та
вимагали, щоб заяви на звільнення написали
виконувач обов’язків міського голови Григорій
Пустовіт, радник міського голови Ігор Поліщук,
а також негайного розпуску «нелегального,
неконституційного формування під назвою
Муніципальна варта, яке вже не перший рік
тероризує лучан», і відставки директора
департаменту Юлії Сиротинської
Ірина ПАСІЧНИК

кція протесту розпочалася у вівторок о 15–й годині.
Її учасники з плакатами у
руках вирушили із вулиці
Замкової, де розташований Старий ринок, до
міської ради. Невдоволені ліквідацією базару
торговці Центрального
ринку, члени ГО «Розвиток мікрорайонів міста»
і Товариства інвалідів

А

АТО Волині почали збір
підписів за проведення
громадських слухань про
розпуск департаменту
Муніципальної варти.
Частина пікетувальників зайшла до сесійної
зали, де проходила нарада під головуванням заступника міського голови
Костянтина Петрочука, та
озвучила свої претензії
до влади. Вони вимагали публічного вибачення
Юлії Сиротинської та Іго-

ря Поліщука за «бруд та
лайно, яке ті висловлювали через підконтрольні
ЗМІ». Активісти заявили,
що вказані особи назвали учасників АТО «тітушками» та терористами.
Підставою для цього
вони вважають допис
радника міського голови
у фейсбуці щодо луцького
терориста, який захопив

із їхнього середовища,
є незаконна вогнепальна та інша зброя. Ті, хто
захищають контейнери,
відверто демонструють
холодну зброю. Чи перевірять ці факти та чи буде
належне реагування?».
Костянтин Петрочук
зазначив, що то не його
компетенція — відправляти у відставку зазначених

результаті сутичок двоє правоохоронців
« Уотримали
травми та, за словами Юлії
Сиротинської, госпіталізовані.
»
автобус із заручниками,
де, зокрема, йдеться:
«Сьогодні у так званих захисників незаконних контейнерів на Старому ринку, згідно з різними повідомленнями та з джерел

осіб, а у відповідь пролунали погрози викинути його
у смітник. «Сам підеш чи
тебе винести?» — лунали
голоси невдоволених захисників ринку.
Але заступника мера

врятувала від урни поява
у сесійній залі в. о. міського голови Луцька Григорія
Пустовіта. Вислухавши
вимоги протестувальників, він зазначив, що під
тиском заяву про відставку писати не буде. Через
кілька годин перебування
в залі засідань міськради
чиновники пішли додому,
а центр напруги перенісся на Старий ринок,
де, виконуючи свої повноваження, перебували
муніципали. Група людей
напала на них, використавши сльозогінний газ,
вогнегасники, каміння та
цеглу. В результаті сутичок двоє правоохоронців
отримали травми та, за
словами Юлії Сиротинської, госпіталізовані.
У середу вранці протестувальники знову
принесли письмові вимоги до міської ради та
штурмували департамент
Муніципальної варти, наполягаючи на зустрічі з
його очільницею. Спроба

виявилася безуспішною,
тож активісти пішли до
прокуратури та передали
лист, у якому просять захистити малий та середній
бізнес, пришвидшити розгляд справ (їх близько 50)
щодо муніципальної варти
і її керівництва. «Я вас почув, звернення ваше зареєстроване», — сказав
прокурор Луцька Василь
Корнесюк та запевнив,
що зробить усе від нього
залежне, щоб ця ситуація
рухалася в законному руслі. Після цього підприємці
вирішили повернутися на
робочі місця.
Увесь цей час за подіями стежили поліцейські,
але в жодну із конфліктних
ситуацій не втручалися.
P.S. Цікаво, кого лучани будуть називати героями чи антигероями нинішнього протистояння через
кілька років, коли територія біля замку Любарта, за
яку зараз іде «війна», буде
облагороджена по-європейському? n
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n Такі реалії
Фото Ірини КРАВЧУК.

Лесин виш —
уже на
32-му місці
в Україні
А в світовому табелі про
ранги Східноєвропейський
національний університет —
на 4939-й позиції

Фото Сергія НАУМУКА.

Наталка ЧОВНИК

Фото eedu.edu.ua.

П

рік Університет
« Заполіпшив
свої позиції
на 92 пункти і піднявся
зі 124-го на
32-ге місце!

»

адже працюємо в одному приміщенні і переконані, що попереду
в нового ректора вишу Анатолія
Цьося і його команди ще більш
вагомі перемоги. Хай Бог вам допомагає!
А рівнятися є на кого. Адже серед вишів України у цьому рейтингу першість утримує Київський національний університет імені Тараса Шевченка (у світовому табелі
він на 1103-му місці), на другому — Національний технічний універститет України КПІ (1430-те),
на третьому — Сумський державний університет (1796-те).
До речі, Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки серед вишів світу
на 4939-й позиції.
Інший відомий волинський
вуз — Луцький національний
технічний університет — у цьому ж рейтингу на 43-му місці
в Україні і на 5371-й позиції
у світі. n

Віктор Осадчук разом з іншими батьками пікетував торік Офіс Президента,
вимагаючи будівництва в селі нового навчального приміщення.

То що ж треба вчверити, щоб привернути до палацу увагу можновладців?

У 1950-х роках тут було 50 учнів, а тепер – 250.

КОЛИ Ж ПАЛАЦ БРАНИЦЬКИХ СТАНЕ
ТУРИСТИЧНОЮ ПЕРЛИНОЮ ВОЛИНІ?

ТО У СТОБИХІВЦІ БАТЬКИ ЗНОВУ НЕ ПУСТЯТЬ
ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ?

Любомльчани об’єднуються навколо ідеї реставрації визначної пам’ятки
Закінчення. Початок на с.1
Катерина ЗУБЧУК

годом це ж саме довелося
ося
дчупочути і від Віктора Осадчука – батька семи дітей, з яких
ких
п’ятеро – учні. Як висловився чоро
ловік, уже стільки сказано, що про
проблему Стобихівки, здається,
ся,
знає вся Україна: у школі, розраахованій на 75 учнів, вчиться на
а
дві сотні більше. Навіть у дві змі-ни й то тісно. Віктор Іванович був
в
серед тих, хто торік їздив у Київ.
– На початку навчального
о
року ми пікетували Офіс Президента, – розповідав чоловік на місці новобудови.– Зустрічалися із Зеленським на
Банковій. Глава держави, вислухавши нас,
пообіцяв, що школа буде. І справді після цього у листопаді почалося будівництво. Ось
бачите – і фундамент зроблено. Але
за
весну й літо уже травою заріс. Усе повністю зупинилося, техніку забрали. Чому? Не
знаю.
– Шкода, що діти не мають умов, – долучається до розмови ще один багатодітний
батько Микола Осадчук. – Я не спеціаліст у
цій справі, але так думаю: це ненормально,
коли вони вчаться в тісноті, як то кажуть,
одне в другого на голові сидить. А якщо в
класі взимку 7 – 10 градусів тепла і куртку
не знімеш, бо холодно, то яке навчання?! У
1950-х роках у цій школі батьки наші вчилися. Вони теж не мали хороших умов, але ж це
можна було зрозуміти – важке повоєння. А
зараз XXI століття, технологічно світ розвинувся, а школа та сама, що й була. До того ж
учнів не 50, як колись.
Ще більше подивування з того, що в
Україні ратують за поліпшення демографічної ситуації, а тут ось тобі – така багатодітна Стобихівка на відміну від окремих
волинських сіл, де залишилися одні пенсіонери. Чому ж проблема зі школою ніяк не
вирішується? Мовляв, народжуваність заохочується. Це добре. «А далі куди? Хіба в
бари. Чого-чого, а цього добра вистачає».
І голова батьківського комітету Стобихівської школи I – II ступенів Сергій Сохацький,
з яким ми не змогли зустрітися, згодом у

З

телефонній розмові сказав:
– Якщо роботи на будівництві нового приміщення до кінця літа не будуть продовжені,
то люди не пустять синів і дочок 1 вересня
на навчання, як це було і торік, і позаторік...
Чую, знову збираються їхати до Президента.
До мене звертаються із запитаннями щодо
чергового «замороження» об’єкта. Я пояснюю, що триває процедура визначення забудовника. Але, по правді, і сам уже не вірю в
те, що їм говорю. Бо ж це п’ять років то проєкт підправляють, то тендер призначають.
Схоже на те, що нас просто заспокоюють,
аби не протестували і не зривали навчального процесу.
До речі, Сергія Сохацького тричі судили
за те, що, не пускаючи дітей до школи, він
«не дає їм можливості вчитися». І щоразу
виправдовували, бо приходили до висновку,
що своїми діями чоловік відстоює їхні права.
ОБІЦЯНЕ ЗЕЛЕНСЬКИМ «ВЕЛИКЕ
БУДІВНИЦТВО» ЗУПИНИВ... ТЕНДЕР

Стобихівська школа після десятка літ
боротьби за неї увійшла в перелік інвестиційних проєктів, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Тобто з фінансуванням
нібито не повинно бути проблем. Чому ж
таке затишшя на об’єкті? Питання, яке довелося почути від мешканців села, ми поставили начальнику відділу освіти, молоді і
спорту Камінь-Каширської райдержадміністрації Віктору Пасю.
–У цьому році на будівництво нової шко-

Екснардеп Ігор Лапін вимагає кримінального розслідування
щодо Володимира Зеленського через ймовірну «державну
зраду». Обговорюючи з Володимиром Путіним питання, що стосуються, зокрема, втрати в майбутньому територіальної цілісності України, перерозподілу владного впливу на
окремо виділені території шляхом проведення так званої децентралізації, на його думку,
Президентом вчинено кримінальне правопорушення. Він просить Державне бюро розслідувань витребувати протоколи розмови та розпочати перевірку дій очільника держави.

ли мали
мал виділити 12 мільйонів гривень за
умови співфінансування в розмірі десяти
відсотків,
а це 1 мільйон 200 тисяч, з районвідсот
ного бюджету.
Район своє зобов’язання
б
виконав.
викон
За
З словами Віктора Івановича, питанням зведення Стобихівської школи займається
управління капітального будівймає
ництва
обласної держадміністрації, куди
ниц
й передано
проєктно-кошторисну докуп
ментацію.
Тож подальша розмова – із
ме
начальником
цього управління Іваном
на
Корчуком.
Ко
–Те, що в цьому селі потрібна школа,
л уже ні в кого не викликає сумнівів,
– сказав Іван Миколайович. – Але не
варто будувати приміщення таке, куди
згодом хоч екскурсії влаштовуй. Попередній
проєкт передбачав занадто велику площу,
тож довелося його підкоректувати. І якщо

цій школі батьки наші вчилися.
« УВони
теж не мали хороших
умов, але ж це можна було
зрозуміти – важке повоєння.
А зараз XXI століття.

»

початкова вартість об’єкта була майже 120
мільйонів (і це без котельні та благоустрою),
то після доопрацювання – це вже 100 мільйонів. Враховано те, що ця школа не є в районі опорною.
То ж чи буде у стобихівських учнів перший дзвінок? Тобто чи продовжаться до
1 вересня роботи на будівництві школи,
адже інакше батьки знову протестуватимуть? З цього приводу Іван Корчук сказав:
– Для визначення забудовника треба
провести тендер (фундамент, до речі, робила будівельна фірма «Житлобуд-2». – Авт.).
А тендер є тендер – він займе місяць. Думаю, в цьому році буде зведено стіни, зроблено те, на що коштів вистачить.
Мова йде про виділені на 2020-й 12 мільйонів... А я думаю про багатодітні сім’ї Стобихівки, зокрема про подружжя Морозів, яке
так чекає, коли ж то їхні діти підуть у нову
школу. Хоч би наймолодшим пощастило. n

Колишнього Генерального консула Республіки Польща у Луцьку Вєслава Мазура нагороджено Почесною
грамотою луцького міського голови. В.о. мера Григорій Пустовіт
подякував за спільні ініціативи, проєкти, зокрема, із залучення грантових коштів
з Програми транскордонного співробітництва «Польща — Україна — Білорусь».
Дипломат закінчив свою каденцію на Волині та повертається на батьківщину, а
його наступником буде Славомір Мішяк.

Фото Олександра ПІЛЮКА.

ро це, посилаючись на авторитетний світовий рейтинг Webometrics ranking
of world’s universities, повідомила
проректор з навчально-виховної
роботи та комунікацій СНУ Наталія Благовірна.
«Чудова новина! Чергова перемога! Університет Лесі Українки на 32-му місці серед закладів
вищої освіти України за світовим
рейтингом Webometrics ranking
of world’s universities! За рік Університет поліпшив свої позиції
на 92 пункти і піднявся з 124-го
на 32-ге місце!» — написала в соцмережі пані Благовірна.
Журналісти «Газети Волинь»
щиро радіють за наших сусідів,
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алац Браницьких, збудований у другій половині
XVIII сторіччя, — одна з небагатьох збережених споруд подібного штибу на Волині. Потенційно —
це справжня перлина. Однак, насправді будівля просто занепадає.
Тож з ініціативи директора Любомльського краєзнавчого музею
Юрія Фініковського представники
місцевої влади, самоврядування,
меценати та просто небайдужі жителі зібралися обговорити ситуацію
та запропонувати конкретні кроки
під час круглого столу на тему «Відновлення палацу Браницьких: проблеми та перспективи». Захід провели просто на його подвір’ї.
— Це питання актуальне вже
не одне десятиліття. Наш музей
має багатющу колекцію старожитностей, яку хотілося б представити
у повному обсязі. Але бракує експозиційних площ. Ми завжди виступали за те, щоб палац відреставрували і передали під музей. Треба поспішати, бо пам’ятка в аварійному
стані, — сказав Юрій Фініковський.
За ним слово взяв любомльський
міський голова Роман Ющук, який
і окреслив юридичний бік питання.
— У місті поки діє старий генплан 1984 року і на цьому місці запроєктовано музичну школу. Аби
почати щось робити з приміщенням,
м, потрібно виокремити ділянку
та змінити її цільове призначення.
Площа
оща її становить понад 1 гектар
і цього
ого достатньо, щоб планувати
інфраструктуру.
раструктуру. Два роки тому, коли
Любомльська
бомльська міська ОТГ прийняла
музей,
ей, на сесії міськради було ухвалено
о рішення розробити детальний
план
н території. Нині документація
у процесі
роцесі виготовлення. План подамо
мо на громадське обговорення,
а затим
атим затвердимо містобудівну
документацію.
ументацію. Це дасть можливість
оформити
ормити право власності на земельну
льну ділянку. Відтак
буде
де відкритий
шлях
ях для розроблення
ення проєк-кошторисної
тно-кошторисної
документації
ументації для
реконструкції
онструкції будівлі,
лі, — розповів
Роман
ман Ющук і вручив Юрію Фініковському
ому подарунковий сертифікат
на 10 тисяч гривень для популяри-
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Не по-графськи виглядає цей зал...

зації музейної справи.
Міський голова пообіцяв, що
до 1 жовтня цілком реально вирішити питання щодо земельної ділянки.
Тож із нетерпінням чекаємо цієї дати
і сподіваємося на свідомість депутатів Любомльської міськради.
Зрозуміло, що такі заходи потребуватимуть чималих коштів. Виготовлення проєктно-кошторисної
документації потягне не менше,
аніж півмільйона гривень. Міська
влада пропонує залучити до співфінансування й інші ОТГ району
(присутній на заході голова Рівненської ОТГ Володимир Крижук
запевнив, що їхня громада готова
підтримати починання). А от коли
кошторис виготовлять, можна буде
шукати гроші в бюджеті або подаватися на гранти.
За словами Юрія Фініковського,
музею під силу повністю освоїти

1200 квадратних метрів палацу.
Адже в задумах — створити окремі
зали, присвячені видатним особистостям краю. Є багатющий матеріал і про життя на території Любомльщини національних меншин:
поляків, євреїв, голландців. Звісно,
при реконструкції треба передбачити актовий зал. В ідеалі палац має
стати таким собі культурним центром на основі музею. Адже нині
установа має обмежені можливості
не лише для проведення заходів,
але й для представлення старожитностей.
А що музей постійно працює
на імідж краю, свідчить і його відвідуваність, і навіть нова сувенірна
продукція, яку нещодавно розробили. Тож журналістам, які висвітлюють обговорення долі палацу,
фірмові блокноти,
презентували фірм
кухлики, ручки, сумки та кепки.
Волинської обласної
Депутат Волинс
Дибель наголоради Володимир Д

музей постійно працює
« Анащоімідж
краю, свідчить і його
відвідуваність, і навіть нова
сувернірна продукція, яку
нещодавно розробили.

»

сив, що Люси
бомль не включебом
концепцію «туний у ко
ристичних магнітів»
ристичн
Волині. Тому буде
Волині
важко внести
дуже в
його у список тих ста
пам’яток, які входять
пам’ят
проєкт Президента
у проє
України «Велике буУкраїн
Сувенірна продукція щойно з друку - тепер кожен
дівництво». Він рекодівниц
зможе мати кухлик із логотипом музею.

мендував внести палац Браницьких
у цей перелік до листопада, тобто
до часу, коли затверджуватимуть
бюджети різних рівнів. Не оминув
Володимир Дибель і земельну проблему. Мовляв, є закон, який забороняє без права власності на землю використовувати державні кошти. Тож це першочергове питання.
Депутат запропонував звернутися
до жителів Любомльщини з проханням про фінансову підтримку і навів
позитивний приклад, коли люди
відгукнулися на збір коштів для закупівлі апаратів штучної вентиляції
легень. Йшлося і про відкриття рахунка, куди мали б надходити гроші
на проєктно-кошторисну документацію.
Голова Любомльської районної
ради Микола Сушик розповів, що
ще кілька років тому намагалися
зрушити питання з місця. Домовилися про співфінансування з обласного, районного та міського бюджетів по 150 тисяч гривень, знайшли
архітектора і навіть перерахували
кошти. Але все знову вперлося у невиділену ділянку. Відтак частина коштів (100 тисяч) повернулася в районний бюджет. Наразі не відомо,
скільки затягне реконструкція приміщення. Звучала цифра в 1 мільйон
доларів.
— Щодо «Великого будівництва», то є неофіційна інформація, що
ті сто об’єктів уже визначено, і палац
Браницьких туди не потрапляє. Щоб
його включили, треба когось виштовхати зі списку. І аби це зробити, маємо чимшвидше виготовити
документацію, — зазначив голова
райради.
Перший заступник голови Любомльської РДА Олександр Герасимчук привернув увагу учасників
заходу, що нині в приміщенні знаходиться спортшкола. Тож одночасно треба думати і про будівництво
спорткомплексу, адже постане питання, куди виселяти юних олімпійців.
Головний хранитель фондів музею Олександр Остапюк розповів
про багаторічні спроби хоч якось
вирішити питання. Олександр Дмитрович неодноразово стукав у міністерські кабінети, але, крім порожніх
обіцянок, нічого не отримав. Він
слушно зауважив, що реставрація —
питання не одного року. Тож просив
Романа Ющука на цей час передати
музею два поверхи у старому приміщенні, адже міська влада матиме
після завершення адмінреформи
будівлю райдержадміністрації.
— Ми нічого не можемо знайти у фондах. Нас судити треба
за те, що все зберігаємо навалом.
Це наш плач, — емоційно виступив
Олександр Остапюк.
Згодом присутні оглянули приміщення. І якщо перший поверх,
який займає спортивна школа,
ще в більш-менш нормальному
стані, то другий добре надається
для ілюстрації нашого ставлення
до історії: облуплені стіни, провали
у стелі, ємність під найбільшим проломом даху, звідкіля у дощ ллється
вода. Горище теж у жахливому стані: струхлявілі дошки, обсмалені
крокви, діряве покриття.
— Хочу, щоб на найближчі роки
відновлення стало нашою метою
№ 1, — зазначив наприкінці Юрій
Фініковський.
Чи буде пам’ятка відновлена
найближчим часом — хтозна. Ясно
одне: аби палац за визначенням
став таким фактично, треба працювати спільно. У цьому випадку
переможцями можуть стати всі або
ніхто. n
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ОВИНИ КРАЮ
ЛИШЕ ЗА ДОБУ ПРОЙДИСВІТИ
ОШУКАЛИ ЖИТЕЛІВ ВОЛИНІ
МАЙЖЕ НА 200 ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ
Скільки ще треба застерігати, щоб довірливі
громадяни не потрапляли на гачок шахраїв?!
Марина БАЛДИЧ

инулої неділі після обіду шахраї зателефонували лучанці й сказали, що її банківською
карткою намагаються оплатити покупки.
Жінка, аби уникнути втрат, повідомила зловмисникам секретні коди з трьох банківських карток. У результаті ті заволоділи 60 тисячами гривень. А житель
Камінь-Каширського району придбав через мережу
інтернет зварювальний апарат за 5 500 гривень. Покупку чоловік оплатив через банківський термінал,
проте товар не отримав, а з продавцем більше зв’язатися не зміг. Ковельчанин повідомив у поліцію, що
хтось заволодів поштовим відправленням загальною
вартістю 126 тисяч гривень. Невідомий у поштовому
відділенні пред’явив документи на ім’я отримувача,
забрав товар та вивіз його кудись.
За всіма згаданими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські
встановлюють причетних до скоєння цих правопорушень. Поліція Волинської області застерігає: не розголошуйте стороннім особистих даних, номерів банківських карток чи номерів CVV2-коду, не купуйте в сумнівних інтернет-магазинах товари з повною оплатою
на картку, завжди ігноруйте дзвінки і SMS з проханням
кудись передзвонити або оплатити відправку вашого
виграшу, а в разі необхідності телефонуйте на спецлінію 102. n
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ХОТІВ ВІДКУПИТИСЯ
ВІД КРИМІНАЛУ
Прокуратура Волинської області скерувала
до суду обвинувальний акт у кримінальному
провадженні про надання 23-літнім жителем
Львівщини 1500 доларів США неправомірної
вигоди начальнику слідчого відділення
Горохівського відділу поліції
Наталія МУРАХЕВИЧ

ночі 17 червня цього року молодика викрили
правоохоронці, коли він у лісовому масиві поблизу села Гектари Горохівського району, завантаживши у мікроавтобус п’ять колод дуба, незаконно їх перевозив. Своїми діями чоловік заподіяв ДП
«Горохівське лісомисливське господарство» збитків
на суму майже 60 тисяч гривень. Аби уникнути кримінальної відповідальності за скоєне та повернути
вилучене авто з вантажем, він вирішив залагодити
питання з поліцією за гроші. У момент надання неправомірної вигоди начальнику слідчого відділення, який
повідомив про пропозицію у передбачений законом
спосіб, його і викрили правоохоронці.
Чоловіка обвинувачують у підкупі службової особи,
яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі
на строк до 8 років). Окрім того, за процесуального керівництва Горохівського відділу Володимир-Волинської
місцевої прокуратури молодику повідомлено про підозру у незаконному перевезенні самовільно зрубаних дерев (ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України). n
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «УРОЖАЙ»
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
(с. Забороль, вул. Володимирська, 33)
ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ПРАЦІВНИКИ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ
(оператор машинного доїння (доярка), свинаркаоператор, слюсар з обслуговування та ремонту фермерського обладнання).
Заробітна плата — 14000–16000 грн.
Офіційне працевлаштування. Забезпечуємо житлом.
Повний соцпакет.
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: (0332) 79–41–81,
0503787109.

www.volyn.com.ua

n Особливий випадок

«Я заступився за дівчину,
а той, хто її ображав, облив мене
бензином і кинув сірник…»

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Закінчення. Початок на с. 1
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

инулого року мама Леся Василівна вговорила Мар’яна
звернутися на телепередачу
«Я соромлюся свого тіла» — проєкту, що допомагає людям сміливо зізнатись у своїй безпорадності перед
жорстокою реальністю і повірити
в себе, здавалося б, навіть на краю
прірви безнадійності.
Відбір відбувався в місті Рівному. Щоб Мар’янова мрія отримала
шанс стати реальністю, творці проєкту шукали найкращих хірургів світу,
і невдовзі, 22 грудня 2019-го, вручили горохівчанину лист-запрошення
на операцію в Туреччину.
В аеропорт його разом із батьками та знімальною групою на чолі
з Катериною Безвершенко 24 лютого цього року проводжали батьки і вагітна дружина. І, без сумніву,
не випадковістю, а подарунком долі
є зустріч Мар’яна з 21-літньою білявкою Мар’яною, схожою на прин-

М

Все у них буде добре!

чотири місяці і в Стамбульській клініці Меморіал Бахчеліевлер (Memorial
Bahсelievler) Мар’яна зігрівала думка
про його народження.
Медична група на чолі з там-

відчуває щире бажання команди телепроєкту
« Мар’ян
«Я соромлюся свого тіла» і лікарів турецької клініки
дотримати свого слова і допомогти йому.
»
цесу і вродою, і спокійною вдачею.
Коли розповідала, як у своєму рідному Пірванчі з п’яти років допомагала батькам Валентині Миколаївні
і Борисові Ярославовичу Яремам
доглядати домашні трояндові плантації, уявлялася серед них феєю.
До свого судженого здалася мені
подібною неговіркою вдачею, вмінням розуміти одне одного з погляду
й закоханістю.
До слова, ми зустрілися з молодим подружжям у міському парку
Горохова, де їх колись познайомила
двоюрідна сестра Мар’яни Олена.
— Лєна знала його раніше, й
коли ми йшли на прогулянку, розказала мені, що він «такий», — не соромилася своїх почуттів молода жінка.
Відтоді Мар’ян дивиться на дружину, наче на янгола-охоронця,
а Мар’яна на чоловіка — як на друга
й оборонця. Перед Богом і людьми
під час вінчання обіцяли бути разом
у радості і в смутку. Доки розпитую
про те, як пацієнта з України зустріли
турецькі лікарі, сім’я по черзі пригортає первоцвіт своєї любові — синочка Еміліана. Хлопчикові вже майже

тешнім пластичним хірургом Тончугом Ішкеном взялася допомогти
молодому чоловікові з українського
провінційного містечка реконструкцією дефектів шиї, губи та нижньої
частини обличчя шляхом лазерної
терапії, застосування мезенхімальних стовбурових клітин і жирової
трансплантації.
У палаті жив один.
— І пацієнтів із таким складним діагнозом у цій великій клініці
не було, — розповідав Мар’ян.
Аби не нудився, не думав про
складну операцію, очікуючи результатів аналізів, мав у своєму лікарняному покої телевізор і можливість
при найменшій потребі спілкуватися
з лікарем чи кимось іншим за посередництвом перекладача. Потому
були сім годин на операційному столі, старання хірургів і молитви рідних
в Україні. Кілька днів реабілітації, які
здавалися вічністю і, як і після кожної з 32 операцій, — найбажаніше
повернення додому.
Через два тижні мав знову летіти у Стамбул для планового огляду і продовження курсу хірургічних
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втручань, спланованого турецькими
медиками, та завадив коронавірус.
Проте навіть на чималій відстані
Мар’ян відчуває щире бажання команди телепроєкту «Я соромлюся
свого тіла» і лікарів турецької клініки
дотримати свого слова і допомогти
йому.
Перші зміни на обличчі і на тілі
чоловіка найбільш помітні найріднішим людям. В його усмішку по кілька разів на тиждень по скайпу вдивляється професор Тончуг Ішкен.
26 липня Мар’ян полетів у Туреччину
на 33-тю операцію, а вся його сім’я
не перестає молитися за добрих
і щирих людей.
Лікарем від Бога називають
Кунчики анестезіолога Володимира Мельника, який шість років тому
супроводжував обпеченого, обвугленого пацієнта в обласну лікарню.
Мар’ян, його батьки Леся і Василь,
а тепер уже й кохана дружина Мар’яна ладні прихилити небо кожному
з 200 донорів, кров яких роками
зміцнювала його безсиле тіло, друзям і родині, екснардепові Сергієві Мартиняку, обласній, районній
і міській радам, які жертвували гроші
для проведення операцій.
… Два роки тому Кунчики збудували на в’їзді до Горохова невелику капличку. Кажуть, ця святиня — то хвала Богові й кожній хорошій людині, завдяки яким Мар’ян
повернувся до життя. Й моляться
тепер за його мрію здолати всі випробування, які йому ще судилися
попереду на операційних столах. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn476@gmail.com
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки
(більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів
та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення,
які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення
про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається квартира в Луцьку на вул. Володимирська.
Тел. 098 66 06 303.
l Продається цегляний будинок
(заг. пл. — 85.9 кв. м, житл. — 52 кв. м,
4 кімнати, усі зручності). Є погріб,
сарай, гараж, присадибна ділянка
(смт Мар’янівка Горохівського району). Тел. 068 51 42 923.
l Те р м і н о в о
продаєтьс я у с . М е р в а Го р о х і в с ь к о го 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.

АВТОРИНОК
l Продається
автомобіль
ЗАЗ-965 А, 1965 р. в., на ходу. Ціна
10 000 грн. Тел. 098 49 74 121.
l Продається автомобіль «Опель Кадет», 1986 р. в., у доброму
стані, двигун працює відмінно.
Тел. 095 19 96 842.
l Куплю автомобіль на єврономерах. Тел.: 050 74 17 848,
099 71 48 433.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається нова решетна віялка.
Тел.: 066 71 51 662, 095 22 79 015.
l Терміново продається картоплекомбайн «Болько». Ціна договірна.
Тел. 096 66 58 656.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.:
067 49 57 299, 098 81 00 913.
l Продам трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки, сівалки, плуги
та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку,
картоплекомбайни, навантажувачі
(фронтальні та телескопічні), гно-

30 липня 2020 Четвер

єрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес–підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам пиломатеріали: дошки
(обрізні та необрізні), балки, крокви,
рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
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.
l Продається у м. Ківерці кобила (7 років). Ціна 18 000 грн.
Тел. 096 36 19 682.
l У с. Лаврів Луцького району
продається спокійна робоча коби-
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ла (4 роки). Ціна 16 000 грн. Торг.
Тел. 095 03 87 339.
l Продається у Маневицькому районі спокійна робоча кобила (2 роки 6 міс.) Ціна договірна.
Тел. 098 76 41 703.
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.
l Продається собака (1 рік,
порода алабай), Ціна 800 грн.
Тел. 096 36 19 682.

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 НЕДІЙСНИМИ
l Загублений диплом вчителя початкових класів (серія НТ № 773487,
реєстраційний № 7733), виданий
28.06.1991 р. на ім’я Швай Наталія
Ростиславівна, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення про приписку до призовної дільниці, видане
на ім’я Новосад Андрій Сергійович,
12.09.2001 р. н., вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

1, 8 серпня

ПРОДАМ пісок, щебінь різних
фракцій, цемент М500, цеглу червону
чорнову, відсів, дрова твердих порід.
Тел.: 095-53-55-663, 097-75-16-430.

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

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).
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n Добра справа

Фото із фейсбук-сторінки Анастасії РУДИК.

www.volyn.com.ua

n У всіх на вустах

Заручниця луцького терориста:
«Після «пекельного» автобуса
більше не читаю новин»
«Через деякий час я була вже напівсвідома. Єдине, про що
думала, — чи довго ще протягну. Це найстрашніше, що зі мною
коли-небудь траплялося…» — розповіла лучанка Наталія Бойко
Фото npu.gov.ua.

Ірина КРАВЧУК
Ведучим допомагали і особливі офіціанти – Андрій Мельник та Валентин Новосад.

Щоб підтримати «сонячну» кав’ярню,
влаштували святкове шоу
Відтепер у закладі, де працюють
офіціанти із синдромом Дауна,
його проводитимуть щорічно
Євгенія СОМОВА

називатиметься воно з легкої руки
організаторки заходу волонтерки
Анастасії Рудик «День кави і творчості». Ідея, за словами дівчини, виникла
спонтанно. Під час коронавірусного карантину, коли діяли суворі обмежувальні
заходи, кав’ярня зазнала збитків, втратила частину клієнтів, серед яких були
не лише лучани, а й туристи. Побродивши по Старому місту і Луцькому замку,
вони охоче заходили сюди випити ароматної кави і поспілкуватися із особливими офіціантами, насолодитися атмосферою щирості і тепла. До речі, заклад
розташований у підвальному приміщенні старовинної аптеки-музею на вулиці
Драгоманова, 11. Настя, яка теж має
відношення до кавового бізнесу, опікувалася ним із початку відкриття, контактувала із його засновницями — мамами
офіціантів із синдромом Дауна Оленою
Мельник і Ларисою Новосад.
— Коли вже працював літній майданчик
закладу, я зайшла сюди, аби поговорити
із мамами хлопців, і вони поскаржилися, що продали за день лише 20 філіжанок
кави, — розповідала Анастасія. — Це дуже
мало. Сказали, що доведеться закриватися. Мені стало прикро. Адже «Старе місто» — єдина кав’ярня не лише у Луцьку,
а й, певне, в Україні, де працюють «сонячні
офіціанти». Хотілося якось підтримати її.
Проте фінансова допомога не поліпшить
ситуації. Має бути вона і від мешканців
міста та влади. Не обов’язково грошима. Можна ж просто прийти, купити каву
і тістечка. Хотілося привернути увагу всіх
до закладу. Виникла ідея організувати свято, залучити до його проведення волонтерів, спонсорів.
Шлях від задуму до реалізації був
коротким. Анастасія зізнається, не сподівалася, що за тиждень вдасться
влаштувати таке багатолюдне свято
з ароматом особливої кави, якою пригощали гостей, з тістечками, спілкуванням друзів. А готувати смачнющий напій
хлопцям -офіціантам на волонтерських
засадах допомагала її тезка бариста Настя, технічне забезпечення взяв на себе
«Medison rent». Жоден із артистів, підприємців, до кого зверталася органі-

А

Гостей веселили дві кумасі —
Надія Баран і Тетяна Білітюк.

заторка за підтримкою, не відмовив.
До проведення свята долучилася навіть
патрульна поліція міста і волонтери з Німеччини Оксана та Штефан. Тож були
тут і розваги для дітей від студії «Колір»,
бульбашкове шоу, розіграші призів і багато музики, пісень, жартів. Свої номери презентували Анастасія і Олександр
Гарбузи, тріо Денисюків, знана на Воли-

«

«Старе місто» — єдина
кав’ярня не лише у Луцьку,
а й, певне, в Україні,
де працюють «сонячні
офіціанти».

»

ні співачка Галина Конах, квартет «Лучано», мешканці Луцького геріатричного
пансіонату… Гостей розважав ді-джей
Strayder, ведучі Ольга Поліщук та Андрій
Попов.
— Це було неймовірно, — ділилася
враженнями мешканка геріатричного
пансіонату Тетяна Білітюк. — Ми виступали із гумористичною сценкою і піснями, веселили присутніх і самі отримали
море позитиву.
— Хочемо подякувати Насті за гарний захід і чуйне серце, — додала директорка Луцького геріатричного пансіонату Алла Гнатюк. — Вона опікується
і нашим закладом. Співпрацюємо з нею
вже два роки. Торік допомогла здійснити мрію одного з підопічних — відвідати
рідне село.
За словами Анастасії Рудик, «День
кави і творчості» відтепер у «Старому
місті» відбуватиметься щорічно. n

Більше фото і відео — на сайті
VOLYN.COM.UA

Для багатьох людей з інвалідністю це був перший вихід «у світ» після карантину.

она не любить згадувати події, які
сталися 21 липня
у центрі Луцька, каже, що
понад усе прагне їх забути. Але для газети «Волинь» колишня заручниця Кривоша зробила
виняток — розповіла про
все, що тоді відбулося
і тепер не дає їй спокою.
— Мене постійно впізнають, випитують і шукають зустрічі. Причому
ставлять досить некоректні запитання на кшталт:
«Що, знов будеш їхати?» чи «А ви були в памперсах?». Ніхто не зрозуміє, як ми там почувалися, але можна хоча б
у соціальних мережах
не знущатися… Люди перегинають палку — було
не смішно, а страшно, —
каже волинянка.
За її словами, все
почалося вранці, коли
їхала у Журавники, що
на Горохівщині. Каже,
в автобусі опинилася
випадково: прогавила
два попередніх, от і сіла
у злощасний Краснилівка–Берестечко.
— У транспорт терорист зайшов на автостанції біля «Варшавки»:
спокійно сів, почекав,
поки заплатимо за проїзд
і трохи від’їдемо. А потім
дивлюся… Чоловік з автоматом звідкись узявся! Подумала: може, кіно
знімають чи то якийсь
військовий… І раптом
«бабах» — постріл у стелю — відразу заклало
вуха. А потім злочинець
каже: «Автобус захоплено — у мене зброя, їдемо
в центр». Всі сиділи тихо,
як миші, боялися навіть
пискнути, — поділилася
лучанка.
Заручниця розповіла, що зловмисник
представився Максимом
«Плохим», а потім озвучив свої вимоги і наказав
телефонувати родичам
або друзям, які мають хоч
якийсь зв’язок із журналістами.
— Оскільки знайомих
у медіа я не мала, то вирішила зателефонувати
своєму чоловікові Степану. Кажу: «Нас захоплено… Чуєш, терорист із автоматом захопив автобус.
У центрі стоїмо…». Та він
нічого не второпав — подумав, що жартую.
За словами волинянки, час тягнувся нестерпно довго: страх, погрози,
напруга, погане самопочуття… Ще й 69-річна
сусідка збоку почала панікувати, плакати.
— Вона постійно
повторювала, що внуків

В

«Люди, перебувати тут було не смішно, а страшно».

не побачить, а я благала
її мовчати, бо мене вдома
чекають двоє дітей і чоловік. А та раптом рукою
почала махати: через судоми викривлялися пальці й дуже тремтіли коліна.
Я думала, він її чимось
ударить по голові, але
той приніс таблетку і сам
теж випив, мовляв, рознервувався, — говорить
Наталія.
Каже, злочинець
здебільшого поводився
адекватно, навіть пообіцяв нашій героїні, що

бовцю, аби він ішов звідси, бо тільки ускладнює
ситуацію… Моє серце
тоді ледь не вискочило:
від високого тиску думала, що перепонки у вухах
полопають, а від пекучого
болю в потилиці — мозок
закипить. Тоді терорист
був настільки розгніваний, що я навіть втечу вигадала: побачила над вікном молоток і планувала
вибити ним скло, а потім
вискочити, але вчасно
усвідомила, що можу заробити собі кулю, — ді-

звільненням нестерпно було
« Перед
слухати вибачення терориста, бо єдине,
чого хотіла, — аби він відчув те саме,
що й заручники, які при кожному пострілі
прощалися із життям.

»

вона доживе до свого
дня народження, коли почув, що та сумнівається.
Але така поведінка швидко змінювалася на протилежну.
Жінка розповіла, що
найстрашніше було, коли
«Плохой» почав стріляти
у дрон. Після цього він
закрив усі люки.
— Далі було справжнісіньке пекло: задуха,
сморід, дим… Воду пити
не могла, бо в туалет
не відпускав, тому постійно обливалася нею,
але коли це перестало
допомагати, вирішила
трохи пригубити… Через
деякий час я була вже
напівсвідома. Єдине,
про що думала, чи довго
ще протягну… Це найстрашніше, що зі мною
коли-небудь траплялося, — каже лучанка.
Пориви злості Кривош проявляв не раз:
лютував, коли дізнався, що його назвали
психічно хворим, стріляв
у власний планшет і погрожував зірвати одну
гранату на вулиці, а іншу
всередині автобуса,
коли поліцейський намагався поставити йому
запитання.
— Я показувала служ-

литься пережитим Наталія.
Як висловилася наша
героїня, перед звільненням нестерпно було
слухати вибачення терориста, бо єдине, чого
хотіла, — аби він відчув
те саме, що й заручники,
які при кожному пострілі
прощалися із життям.
— Наступного дня
я була дуже розсіяна
і сонна… Часом забувала, хто я і де знаходжуся.
Відчуття таке, ніби з іншої планети прилетіла.
За подіями не спостерігала, бо пішла стажуватися на нову роботу. Через
день мені не покращало: хоча туман у голові
розвіявся, але я почала
пригадувати… Це все
і досі не дає мені спокою:
через перекручені новини і дурні відгуки довго
не можу заснути і бачу
нічні кошмари, тож приймаю заспокійливе, —
поділилася Наталія.
Після пережитого
вона почала більше цінувати життя. Тому вирішила, що сьомого серпня,
у день свого народження, запросить на святкування усіх рідних, бо хто
знає, що буде завтра… n

СПОРТ
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n Знай наших!
Фото Юлії КРАВЧУК.

Фото з архіву Ковельської ДЮСШ.

І в кого з цих підкорювачів Турії я скоро проситиму чемпіонський автограф?

Медалі світового рівня Володимира
Троцюка – найкращий приклад
для його вихованців.

У КОВЕЛІ ХВАЦЬКО
КУЮТЬ МЕДАЛІ НА ВОДІ
«Спорт — це життя», — чуємо звідусіль. Але і життя — це теж змагання зі своїми
перемогами і поразками. У Ковелі діє відділення з веслування на байдарках
і каное при ДЮСШ імені Євгена Кондратовича. Тут, власне, і тренуються
майбутні чемпіони однієї з найважчих дисциплін, бо ковельчани
неодноразово гучно заявляли про себе не тільки на вітчизняній, а й на
міжнародній арені. Тож ми вирішили дізнатися, яке воно — життя на
байдарках і каное?
Юлія КРАВЧУК,
студентка ІІІ курсу факультету
філології та журналістики
СНУ ім. Лесі Українки

СПРАВА
ДЛЯ ВИТРИВАЛИХ

Із перших хвилин знайомства старший тренер відділення Володимир Троцюк каже:
— Наш вид спорту важкий,
не кожен витримує.
Володимир Леонідович
— майстер спорту міжнародного класу з веслування на
каное, заслужений майстер
спорту України з веслування
на човнах-драконах. Він називає себе тренером-гравцем і
не розглядає інших варіантів
зайнятості, крім улюбленої
справи.
— Я просто не уявляю, що
ще можу робити. Буває тяжко, часом некомфортно, але
це моє.
Ковельські веслувальники — гордість міста, області і
країни.
— У нас тренуються хлопці,
які завжди показують результат, на них рівняється молодше покоління, — каже Володимир Троцюк і знайомить з одним із найкращих вихованців
школи — Віктором Свиридюком, майстром спорту України
з веслування на каное, заслуженим майстром спорту з веслування на човнах-драконах,
чемпіоном Європи серед юні-

орів, срібним призером Чемпіонату світу серед юніорів (на
дистанції 500 метрів), чемпіоном України (до 23 років), призером дорослого Чемпіонату
України.
— Веслування мені дуже
подобається. Це нелегкий
вид спорту, але в Ковелі він
популярний. У нас найдосвідченіший тренер — Володимир
Леонідович Троцюк. А ще в
школі займаються талановиті
діти, — каже Віктор.
НЕ ХЛОПЦЯМИ
ЄДИНИМИ

До розмови долучається
вихованка школи Ілона Грабовець:
— Дівчатам дуже важко займатися цим спортом,
адже представники сильної
статі більш витривалі. Але всі
завжди нас підбадьорюють,
кажуть, що ми теж міцні й наполегливі.
І ділиться власним досвідом:
— Дуже мало дівчат на
базі. Коли я прийшла сюди у
2016–му, всі тренувались на
байдарках. Мене теж одразу
посадили в такий човен, але
потім сказали, що для нього я
вже стара (сміється. — Авт.),
і перевели на каное.
Ілона захоплено говорить
про жіноче веслування і на
будь–які запитання про стереотипи має відповідь:

— По–перше, це — здоров’я, по–друге — красиво.
ПІДВОДНІ КАМЕНІ
ТРЕНУВАНЬ ЧОВНЯРІВ

Стипендії за заслуги, поїздки на збори за кордон, вітчизняне і світове визнання —
результати найбільш старанних веслувальників.
— Для цього треба багато
і довго працювати, — кажуть у

то дорожчий. Тому часто перепоною до занять є значні
витрати на човен, весла, джипіес–установки (це мінімум).
До прикладу, дитяче весло
коштує приблизно 100 доларів, а професійне доросле —
300–350 євро і більше. Вартість дитячих човнів українського виробництва стартує
від 500 доларів, професійних
— від 2 тисяч євро. Міська
влада, яка забезпечує зарплатою працівників, намагається
допомогти з інвентарем, формою, в організації всеукраїнських змагань. Але і її зусиль
не вистачає. Тому тут завдячують меценатам і всім небайдужим, хто вкладає свої кошти.
— Проте, якщо чесно, то
спонсорів мало, а хотілося б,
щоб більше людей звертало

популярністю користуються змагання
« Великою
на човнах-драконах на річці Турія.
»
школі. — Чимось жертвуєш на
користь тренувань, переживаєш, щоб усе було добре і щоб
старання не були марними.
Для хороших результатів
потрібен якісний інвентар.
Відповідно, чим він кращий,

увагу на веслування. У нас
сильна школа, спортсмени
показують високі результати,
якщо порівняти з іншими дисциплінами, — ділиться Віктор
Свиридюк.
…Помічаю фундамент,

Довідково. Ковельська комплесна дитячо-юнацька
спортивна школа носить ім’я Євгена КОНДРАТОВИЧА
— людини, яка була ідейним натхненником, безпосереднім
керівником та учасником будівництва КДЮСШ. Він і став
її директором з часу відкриття у 1994-му. Пішов із життя у
73 роки. Восени 2010-го комплексній ДЮСШ присвоїли
його ім’я.
Останні 15 літ заклад очолює заслужений тренер України
Олена КЛІМАШЕВСЬКА. Для майже пів тисячі юнаків і
дівчат у ДЮСШ діє 9 секцій: веслування, плавання, волейбол, легка атлетика, бокс, кікбоксинг, карате, настільний
теніс, шахи.

який заростає травою. Виявляється, тут планували
будувати велику школу. Радянський Союз розпався — і
все так і залишилось. Як то
кажуть, немає нічого більш
постійного за тимчасове. Теперішнє приміщення спортзалу — фінішна вежа. Зі слів
веслувальників, узимку там
дуже холодно, бо немає опалення. Тому і тренуватись
надзвичайно важко.
— Надіємось, що зміни будуть. Зараз ситуація краща,
ніж 10 років тому. Сподіваюся,
за наступне десятиліття стане ще ліпше, — оптимістично
каже Володимир Леонідович.
Принаймні, попри труднощі, столицею веслування Волині Ковель уже став. Великою
популярністю користуються
змагання на човнах–драконах на річці Турія. Ковельську
«прописку» отримав і Чемпіонат України з веслування
на байдарках і каное, де поборотися за перемогу на волинських водах приїжджають
понад 600 спортсменів з усіх
куточків країни.
«ПОЛІТ» НАД ТУРІЄЮ
НА ЧОВНАХ

І хоч пропливти в одному
човні з кимось із веслувальників мені не довірили, зате була
чудова прогулянка річкою на
катері. Пан Володимир запропонував її як альтернативу.
Катер рухався з тією ж швидкістю, що і веслувальники. А
хлопці ніби летіли, синхронно
розбиваючи кольоровими
човнами сині хвилі Турії. Збоку здавалося, що це легко, насправді ж — титанічна праця.
А ще згадалося, як Володимир Троцюк казав, що в
школі вони все роблять самі:
за кілька хвилин після поїздки
на катері він уже ходив у рукавицях і… прибирав сміття на
території:
— Життя, як воно є, — з
усмішкою підсумував тренер.
ДОШКА ПОШАНИ

Гордістю школи є її вихованці Олександр Яцюк
— неодноразовий призер
чемпіонатів України, Тарас Семенюк — чемпіон
України серед юнаків, Анна
Дудка — призер Чемпіонату України серед юнаків та
дівчат, Едуард Перевознюк
— переможець Чемпіонату України серед юніорів.
Усі вони входять до списку
збірної команди країни з
веслування на байдарках
та каное. Чемпіоном України серед юнаків був також
Максим Примачук.
Минулого року за результатами
чемпіонатів
України серед юнаків та
дівчат, юніорів, молоді до
23 років та дорослих збірна
Волині з веслування на байдарках та каное виборола
ІІ загальнокомандне місце
серед усіх областей України. n

76-річна волинянка померла
від отруєння грибами. Мешканку

«Нового Каналу», об’їхавши пів світу, ведуча телепроєкту Леся Нікітюк
вирушила у подорож рідною країною на брендовому автобусі. Вона
відвідує маловідомі, але неймовірно прекрасні куточки нашої Батьківщини. Пасажири її маршрутки — українці з незвичайними історіями.

Рожища доставили в реанімаційне
відділення районної лікарні 25 липня,
але допомогти їй не змогли. Наступного
дня медики констатували смерть.

Фото tv.ua.

У Володимирі-Волинському помітили автобус групи відомого шоу про подорожі «Le Маршрутка». Як інформують на сайті
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По горизонталі: 1. Фільм режисера А. Сеїтаблаєва про оборону Донецького аеропорту. 4. Держава на Близькому Сході. 10. Англійський фізик, який
відкрив закон про залежність об’єму

газу від тиску. 11. Річкове вантажне несамохідне судно, що буксується за допомогою кінної тяги. 12. Багатомісний пасажирський літак із вантажним салоном.
13. Помічник священника. 15. Лужний

сріблясто-білий м’який метал. 17. Міфічний герой, батько Ікара. 19. Те саме,
що й цинга. 20. Відчуття радості, безтурботності. 24. Грецька богиня мудрості,
справедливої війни і ремесел. 25. Частина кола між двома радіусами. 26. Світлоносний хімічний елемент. 30. Людина,
яка швидко розбагатіла. 32. Момент
початку забігу. 33. Великий розривний
артилерійський снаряд. 34. Те саме, що
й задишка. 35. Водоплавний птах із роду
качок.
По вертикалі: 2. Ім’я ведмедя, що
виховав Мауглі. 3. Амазонський дощовий ліс, сельва. 5. Ліва притока Дністра.
6. Колючий звірок. 7. Зчеплення двох
суден бортами. 8. Нова адміністративно-територіальна одиниця України.
9. Португальський курортний острів.
14. Колір; відтінок кольору. 16. Безстічне солоне озеро на півдні Австралії.
17. Зброєносець, помічник у козацької
старшини. 18. Узбережна низовинна
рівнина, що періодично затоплюється
великими припливами. 21. Координата
точки. 22. Запряжений кіньми віз для перевезення людей. 23. У давнину звичай,
за яким чоловік вступав у шлюб з кількома жінками – рідними або двоюрідними
сестрами. 27. Французький дослідник
Світового океану. 28. Життєво важливий
парний орган у людини. 29. Будівельна
балка. 31. Не горить, але гасити потрібно.
Склав Микола ДЕНИСЮК.

:)) Анекдоти
:)):)):))
— У кінотеатрі блондинка підходить до каси і купує квиток.
Касир їй каже:
— Ви берете вже четвертий
квиток.
— Я ж не винна, що біля входу
в зал якась жінка рве мої квитки.
:)):)):))
— Cлавіку, ти любиш тещу більше, ніж дружину, чому?
— Вона відразу була проти
цього весілля.
:)):)):))
— За що ви потрапили до
в’язниці?
— За хабар.
— А за що вас так швидко
випустили?
— А як ви думаєте?
:)):)):))
— Як ваші нові сусіди? Ви вже
познайомилися?
— Ще ні. Я ними особливо не
цікавилася, знаю тільки, що в неї
два коханцi, а він має три судимості.

Програма телепередач на 3 – 9 серпня
ПОНЕДІЛОК, 3 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна18:00 «Орел і Решка. Рай та
Новини»
пекло»
06:00 Додолики 06:35 М/с
21:00 «Орел і Решка.
«Книга джунглів» 07:00, 08:00, 15:30 Т/с «Кріпосна»
18:15 «Один за всіх» 16+
Перезавантаження»
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
20:15, 22:45 Т/с «Вибір матері» 23:50 Х/ф «ОСТАННЯ
21:00, 23:15 Новини 07:05,
ЛЮБОВ НА ЗЕМЛІ»
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
Суспільна студія. Марафон
ICTV
2+2
09:30 Т/с «Жіночий рай» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:30,
05:40 Громадянська оборона
06:00, 18:15 «Спецкор»
23:55 UA:Спорт 15:20 Реаліті- 06:30 Ранок у великому місті
06:35, 18:50 «Джедаі»
шоу «Грандіозні подорожі
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
07:10 Т/с «Опер за
залізницею Великої Британії»
21:10 Факти
викликом-3»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
09:15, 19:25 Надзвичайні
10:05 «Помста природи»
17:30, 18:55, 22:40 Д/ц «Дикі
новини
10:40 «Загублений світ»
тварини» 19:35 Д/ц «Вижити
10:10 Секретний фронт
14:30 Х/ф «БИТВА
в дикій природі» 20:20 Д/ц
10:25, 13:25 Т/с «Таємні двері»
ПРОКЛЯТИХ»
«Супер-Чуття» 21:40 Святі
16:10 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ»
14:15, 16:20 Х/ф «С.В.О.Т.:
та грішні
19:25 Т/с «Опер за
СПЕЦНАЗ МІСТА
викликом-4»
ЯНГОЛІВ»
1+1
20:25 Т/с «Ментівські війни.
17:00 Х/ф «С.В.О.Т.:
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
Харків-2»
ПЕРЕХРЕСНИЙ
19:30 ТСН: «Телевізійна
22:25 Т/с «CSI: Місце
ВОГОНЬ»
служба новин»
злочину-14»
20:10, 21:30 Х/ф
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«ЗІТКНЕННЯ З
ФУТБОЛ-1
«Сніданок з 1+1»
БЕЗОДНЕЮ»
09:25, 10:25 «Життя відомих
06:00, 09:50, 19:45 Yellow
22:55 Х/ф «ІНКАСАТОР»
людей»
06:10 Баварія - Майнц.
11:20, 12:15, 13:15, 14:15,
НОВИЙ КАНАЛ Чемпіонат Німеччини 08:00,
15:10, 16:10 «Розсміши
23:45 Аталанта - Інтер.
06:00, 07:15 Kids’ Time
коміка»
Чемпіонат Італії 10:00 Ворскла
06:05 Мультфільми
17:10 Т/с «Жінка»
- Динамо. Чемпіонат України
07:20 Вар’яти 12+
20:15 «Гроші 2020»
11:45, 13:45 Топ-матч 11:55
08:00 Improv Live Show 12+
20:45, 21:20 Т/с «Папік»
Лечче - Парма. Чемпіонат Італії
09:00 Х/ф «БУНТАР ОДИН»
22:05 Т/с «Тато Ден»
13:55 Барселона - Вальядолід.
11:50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
23:05 Х/ф «ШЕРЛОК
Чемпіонат Іспанії 15:40, 22:30
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ»
Футбол NEWS 16:00 Журнал
- 2: СОБАКИ
14:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
Ліги Європи. Прем’єра 16:30
БАСКЕРВІЛЯ»
РОЗКРАДАЧКА
Ювентус - Рома. Чемпіонат
ГРОБНИЦЬ
ІНТЕР
Італії 18:30 Журнал Ліги
КОЛИСКА ЖИТТЯ»
чемпіонів 18:55 LIVE. Металіст
03.05 «Орел і Решка. Шопінг»
17:00 Аферисти в мережах 16+ 1925 - Чорноморець. Чемпіонат
04.25 «Мультфільм» 04.55
19:00 Ревізор
України. Перша Ліга 20:55
«Телемагазин» 05.25, 22.00
20:50 Х/ф «ВОВКИ»
#залишайсязФутболом.
«Слідство вели... з Леонідом
22:40 Х/ф «ВОВКИ Перша Ліга 21:30
Каневським» 07.00, 08.00,
ПЕРЕВЕРТНІ»
#залишайсязФутболом 22:50
09.00, 12.00, 17.40 Новини
«Реал - чемпіон!». Чемпіонат
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
МЕГА
Іспанії
09.20, 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного» 06.00 Бандитська Одеса
ТЕТ
11.10, 12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ 08.20, 01.40 Правда життя
09.25, 00.30 Речовий доказ
ІЗ СЕН-ТРОПЕ» 13.50 Х/ф
06.00 ТЕТ Мультиранок
«ЖАНДАРМ У НЬЮ-ЙОРКУ» 10.35, 12.35, 17.00 Під іншим
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
15.50 «Чекай на мене. Україна» кутом
10.30, 17.30 4 весілля
11.35, 18.00 Сіяя: з нами у
20.00 «Подробиці» 21.00
11.30, 16.30 Панянка-селянка
«Речдок. Особливий випадок. дику природу
12.30, 16.00 Сімейка У
13.35 Прихована реальність
Чуже добро» 23.55 Т/с
13.00, 14.30, 19.00, 20.00
14.25, 19.50 Битва цивілізацій
«Спокуса»
Танька і Володька
15.20, 23.40 Загадки Всесвіту 13.30, 23.00 Країна У
УКРАЇНА
16.05, 21.45
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
Найекстремальніші
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
20.30 Одного разу під
19.00 Містична Україна
Україною
Полтавою
20.45 Земля 2050
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
15.30 Одного разу в Одесі
22.40
Морські
гіганти
19:00, 23:00 Сьогодні
21.00 Т/с «Останній москаль»
02.30 Скептик
09:30 Зірковий шлях
НТН
10:30 Реальна містика
К-1
12:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
06:30 «TOP SHOP»
дзвінка»
«Вінні Пух» 06.50 М/ф «Як
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
16:00 Т/с «Жіночий лікар - 4»
козаки сіль купували» 06.55,
08:35 «Дай лапу»
20:10 Ток-шоу «Говорить
16.50, 20.50 «Випадковий
08:50 М/ф «Мій маленький
Україна»
свідок» 07.50 Х/ф «БЕРЕМО
поні
у
кіно»
21:00 Т/с «Чорна кров»
ВСЕ НА СЕБЕ» 09.20 Х/ф
10:40 Х/ф «ВІКІ,
23:20 Т/с «Сильна жінка»
«МІЦНИЙ ГОРІШОК» 10.45,
МАЛЕНЬКИЙ ВІКІНГ» 22.30 Т/с «Морський патруль»
СТБ
12:10 Х/ф «БУНТАРКА»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
14:10 Х/ф «ТАНЦЮЙ
05:15 Т/с «Комісар Рекс 2»
22.00 «Свідок» 12.50 «Таємниці
ЗВІДСИ!»
09:00 «Цієї миті рік потому» 16+
світу» 14.00 «Речовий доказ»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК»
18.20 «Свідок. Агенти» 19.30
Навколо світу»
16+
«Легенди карного розшуку»

ВІВТОРОК, 4 СЕРПНЯ
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 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55 UA:Спорт
15:20 Реаліті-шоу «Грандіозні
подорожі залізницею Великої
Британії» 16:30 Т/с «Містер
Селфрідж» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:55
Д/ц «Дикі тварини» 19:35
Д/ц «Вижити в дикій природі»
20:20 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Наші гроші 22:15 Д/ц
«Боротьба за виживання»

1+1
06:00 «Українські сенсації»
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»
11:20, 13:00, 15:05 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30, 21:05 Т/с «Папік»
21:50 Т/с «Тато Ден»
22:50 Х/ф «ШЕРЛОК - 2:
РЕЙХЕНБАХСЬКИЙ
ВОДОСПАД»

ІНТЕР
03.15 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин» 05.25,
22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Пані
Фазілет і її доньки» 14.00,
14.45, 15.40 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро» 23.55 Т/с «Спокуса»

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

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»

09:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
10:55 «Цієї миті рік потому»
16+
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК»
16+
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:30 Т/с «Кріпосна»
18:15 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Вибір
матері»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
10:25 Не дай себе обдурити
11:30, 13:20 Х/ф
«БЕЗМЕЖНИЙ
ОБРІЙ»
13:50, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ З
БЕЗОДНЕЮ»
22:25 Т/с «Таємні двері»
23:35 Т/с «Винищувачі-2:
Останній бій»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Т/с «Грімм»
12:00 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ»
14:00 Аферисти в мережах
16+
19:00 Аферисти в мережах
6 16+
21:10 Х/ф «ЗНАРЯДДЯ
СМЕРТІ: МІСТО
КІСТОК»
23:50 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТІЛ»

МЕГА

17:15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
21:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс»
08:55 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
МАЙЯ»
10:45, 17:20 «Загублений
світ»
13:15 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
15:20 Х/ф «ПЕКЛО»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
22:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-14»

ФУТБОЛ-1
06:00 Брешія - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 07:45
Металіст 1925 - Чорноморець.
Чемпіонат України. Перша Ліга
09:30 #залишайсязФутболом.
Перша Ліга 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20
Yellow. Прем’єра 10:30
#залишайсязФутболом
11:35 Журнал Ліги чемпіонів
12:00 Боруссія (М) - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини 13:45,
23:45 Yellow 13:55 Аталанта Інтер. Чемпіонат Італії 16:00
«Реал - чемпіон!». Чемпіонат
Іспанії 16:55 Олександрія Шахтар. Чемпіонат України
18:40 Ювентус - Рома.
Чемпіонат Італії 20:45
Барселона - Сельта. Чемпіонат
Іспанії 22:50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру

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, 16.00 Сімейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00
Танька і Володька
13.30, 23.00 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під
Полтавою
15.30 Одного разу в Одесі
21.00 Т/с «Останній москаль»

06.00 Бандитський Київ
08.25, 01.40 Правда життя
09.30, 00.30 Речовий доказ
10.40, 12.40, 17.05 Під іншим
кутом
11.40, 18.05 Сіяя: з нами у
дику природу
13.40 Прихована реальність
14.30, 19.55 Битва цивілізацій
15.20, 23.40 Загадки Всесвіту
16.10 Земні катаклізми
19.05 Містична Україна
НТН
20.45 Земля 2050
05.55 М/ф «Сірий вовк &
21.45 Найекстремальніші
Червона Шапочка» 07.15
22.40 Морські гіганти
М/ф «Як козаки інопланетян
02.35 Телеформат
зустрічали» 07.50, 16.50,
К-1
20.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
06:30 «TOP SHOP»
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
«МАЧУХА» 10.50, 22.30 Т/с
08:30 Т/с «Доктор Хто»
«Морський патруль» (16+)
10:30 Т/с «Мисливці за
12.50 «Свідок. Агенти» 14.00
реліквіями»
«Речовий доказ» 18.20
14:10 «Орел і Решка.
«Будьте здоровi» 19.30
Мегаполіси»
«Легенди карного
15:15, 22:15 «Орел і Решка.
розшуку»
Навколо світу»

СЕРЕДА, 5 СЕРПНЯ
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
Суспільна студія. Марафон
09:30 Т/с «Жіночий рай» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:30,
23:55 UA:Спорт 15:20 Реалітішоу «Грандіозні подорожі
залізницею Великої Британії»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:30 Наші гроші 18:55, 22:15
Д/ц «Боротьба за виживання»
19:35 Д/ц «Дикі тварини»
20:25 Д/ц «Супер-Чуття» 21:40
Бюджетники

1+1
06:00 «Українські сенсації»
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, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15, 12:40, 14:55 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30, 21:05 Т/с «Папік»
21:55 Т/с «Тато Ден»
22:55 Х/ф «ШЕРЛОК 3: ПОРОЖНІЙ
КАТАФАЛК»

ІНТЕР
03.20 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Телемагазин» 05.25,
22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 12.25 Т/с «Пані
Фазілет і її доньки» 14.00,
14.50, 15.45 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро» 23.55 Т/с «Спокуса»

УКРАЇНА

17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «КЕРРІ»
23:00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20, 01.40 Правда життя
09.25, 00.30 Речовий доказ
10.35, 12.35, 17.00 Під іншим
кутом
11.35, 18.00 Сіяя: з нами у дику
природу
13.35 Прихована реальність
14.25, 19.50 Битва цивілізацій
15.20, 23.40 Загадки Всесвіту
16.10, 21.45
Найекстремальніші
19.00 Містична Україна
20.45 Земля 2050 р.
22.40 Велетні льодовикової ери
02.35 Бандитський Київ

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

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс»
09:10 Х/ф «ПОТОП»
10:50 «Помста природи»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «ОСТАННІЙ
ЗАМОК»
15:20 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
БИТВА ЗА РАЙ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
20:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
22:10 Т/с «CSI: Місце
злочину-15»
23:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-14»

ФУТБОЛ-1

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

06:00 Реал - Леганес.
Чемпіонат Іспанії 07:45,
18:45 Журнал Ліги Європи
08:15 СПАЛ - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20
Металіст 1925 - Чорноморець.
Чемпіонат України. Перша
Ліга 12:05 Ювентус - Рома.
Чемпіонат Італії 13:55 Олімпік
- Шахтар. Чемпіонат України
16:00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 16:55 Аталанта - Інтер.
СТБ
Чемпіонат Італії 19:15, 21:50
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова «Шлях до Кельна» 19:50 LIVE.
історія»
Шахтар - Вольфсбург. 1/8
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
фіналу. Ліга Європи УЄФА
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
20:45 Yellow 22:20 LIVE. Інтер 11:00 «Цієї миті рік потому» 16+
Хетафе. 1/8 фіналу. Ліга Європи
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК»
УЄФА 23:55 «Реал - чемпіон!».
16+
Чемпіонат Іспанії
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
ТЕТ
15:30 Т/с «Кріпосна»
06.00 ТЕТ Мультиранок
18:15 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Вибір матері» 08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянка-селянка
ICTV
12.30, 16.00 Сімейка У
05:35, 10:05 Громадянська
13.00, 14.30, 19.00, 20.00
оборона
Танька і Володька
06:30 Ранок у великому місті
13.30,
23.00
Країна У
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
21:05 Факти
20.30 Одного разу під
09:15, 19:25 Надзвичайні
Полтавою
новини
15.30 Одного разу в Одесі
11:00, 13:20 Т/с «Рішає
21.00 Т/с «Останній
Оністрат»
москаль»
14:30, 16:20, 21:30 Т/с «Пес»
17:00 Х/ф «ІНКАСАТОР»
20:20 Секретний фронт
22:30 Т/с «Таємні двері»
23:40 Т/с «Винищувачі-2:
Останній бій»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Т/с «Грімм»
11:00 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ 2:
ПОВНИЙ ВПЕРЕД»
13:10 Кохання на виживання
16+

НТН
05.45 М/ф «Пригоди
Буратіно» 07.15 М/ф
«Як козаки мушкетерам
допомагали» 07.55, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПАМ’ЯТАЙ ІМ’Я СВОЄ»
10.55, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.50 «Будьте
здоровi» 14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя» 19.30
«Легенди карного розшуку»

ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

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 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55 UA:Спорт
15:20 Реаліті-шоу «Грандіозні
подорожі залізницею Великої
Британії» 16:30 Т/с «Містер
Селфрідж» 17:30 Бюджетники
18:55, 22:15 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:35 Д/ц «Дикі
тварини» 20:25 Д/ц «СуперЧуття» 21:40 Схеми. Корупція
в деталях

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

1+1
06:00 «Українські сенсації»
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»
11:15, 13:15, 15:10
«Одруження
наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30, 21:05 Т/с «Папік»
21:50 Т/с «Тато Ден»
22:55 Х/ф «ШЕРЛОК - 3:
ОЗНАКИ ТРЕТЬОГО»

ІНТЕР
03.15 «Орел і Решка.
Курортний сезон» 04.55
«Телемагазин» 05.25, 22.05
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 12.25 Т/с
«Пані Фазілет і її доньки» 14.00,
14.50, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро» 23.55 Т/с «Спокуса»

П’ЯТНИЦЯ, 7 СЕРПНЯ
11:50 Х/ф «АНГЕЛИ ЧАРЛІ»
14:10 Заробітчани
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ЗДОБИЧ»
22:50 Х/ф «ХИЖА В ЛІСІ»

23:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-14»

ФУТБОЛ-1

06:00 Топ-матч 06:10 Лечче Парма. Чемпіонат Італії 08:00,
МЕГА
13:10 Yellow 08:10 Копенгаген
06.00 Бандитський Київ
- Істанбул Башакшехір. 1/8
08.20, 01.40 Правда життя
фіналу. Ліга Європи УЄФА
09.25, 00.30 Речовий доказ
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
10.35, 12.35, 17.00 Під іншим
NEWS 10:20, 12:40 «Шлях
кутом
до Кельна» 10:50 Шахтар 11.35, 18.00 Сіяя: з нами у дику Вольфсбург. 1/8 фіналу. Ліга
природу
Європи УЄФА 13:25 Журнал
13.35 Прихована реальність
Ліги чемпіонів 13:55 МЮ СТБ
14.25, 19.50 Битва цивілізацій ЛАСК. 1/8 фіналу. Ліга Європи
15.20, 23.40 Загадки Всесвіту
05:15 Т/с «Коли ми вдома.
УЄФА 16:00 Огляд середи. Ліга
16.10, 21.45
Нова історія»
Європи УЄФА. Прем’єра 16:55
Найекстремальніші
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
Інтер - Хетафе. 1/8 фіналу. Ліга
19.00
Містична
Україна
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
Європи УЄФА 18:45 «Реал 11:00 «Цієї миті рік потому» 12+ 20.45 Земля 2050 р.
Чемпіон!». Чемпіонат Іспанії
22.40 Велетні льодовикової
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК»
19:40 LIVE. Баєр - Рейнджерс.
ери
16+
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
02.45
Гордість
України
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна21:50 LIVE. Базель - Айнтрахт.
Новини»
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
К-1
15:30 Т/с «Кріпосна»
23:55 Огляд середи. Ліга
06:30
«TOP
SHOP»
18:15 «Один за всіх» 16+
Європи УЄФА
08:00
М/с
«Гарфілд
Шоу»
20:15, 22:45 Т/с «Вибір матері»
08:30 Т/с «Доктор Хто»
ТЕТ
10:30 Т/с «Мисливці за
ICTV
06.00
ТЕТ
Мультиранок
реліквіями»
05:40 Громадянська оборона
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
14:10 «Орел і Решка.
06:30 Ранок у великому місті
10.30, 17.30 4 весілля
Мегаполіси»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
11.30, 16.30 Панянка-селянка
15:15, 22:15 «Орел і Решка.
21:05 Факти
12.30, 16.00 Сімейка У
Навколо світу»
09:15, 19:25 Надзвичайні
13.00, 14.30, 19.00, 20.00
17:15 «Орел і Решка. Рай та
новини
Танька і Володька
пекло»
10:10 Секретний фронт
13.30, 23.00 Країна У
21:15 «Орел і Решка.
11:25, 13:20 Х/ф
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
Перезавантаження»
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З
20.30 Одного разу під
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ»
2+2
Полтавою
14:10, 16:25 Х/ф
15.30 Одного разу в Одесі
06:00, 18:15 «Спецкор»
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З
21.00 Т/с «Останній москаль»
06:35, 18:50 «Джедаі»
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ-2»
07:10 Т/с «Рекс»
НТН
16:45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 09:10 Х/ф «ПЕКЛО»
З БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ-3»
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
11:10 «Помста природи»
20:20 Анти-зомбі
11:50, 17:20 «Загублений світ» «Умка» 07.15 М/ф «Як козаки
21:25 Т/с «Пес»
на весіллі гуляли» 07.55, 16.50,
13:50 Х/ф «СОРОК ВІСІМ
22:25 Т/с «Таємні двері»
20.50 «Випадковий свідок»
ГОДИН»
23:35 Т/с «Винищувачі-2:
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00
15:35 Х/ф «ІНШІ СОРОК
«Свідок» 09.00 Х/ф «ВАНТАЖ
Останній бій»
ВІСІМ ГОДИН»
БЕЗ МАРКУВАННЯ» 10.45,
19:25 Т/с «Опер за
НОВИЙ КАНАЛ
22.30 Т/с «Морський патруль»
викликом-4»
(16+) 12.50 «Вартість життя»
20:20 Т/с «Ментівські війни.
06:00, 07:15 Kids’ Time
14.05 «Речовий доказ» 18.20
Харків-2»
06:05 Мультфільми
«Правда життя» 19.30 «Легенди
22:10 Т/с «CSI: Місце
07:20 Вар’яти 12+
карного розшуку»
злочину-15»
09:20 Т/с «Грімм»

UA: ПЕРШИЙ

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

ІНТЕР
03.35 «Чекай на мене.
Україна» 05.00 «Телемагазин»
05.30 «Орел і Решка.
Курортний сезон» 06.25
«Слово Предстоятеля»
06.30 Х/ф «БЕЗ СИНА НЕ
ПРИХОДЬ!» 08.00 «Шість
соток» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «ПОКЛИЧ МЕНЕ
У СВІТЛУ ДАЛИНУ» 13.00
Х/ф «ПІЧКИ-ЛАВОЧКИ»
15.10 Х/ф «КАЛИНА

ЧЕРВОНА» 17.15, 20.30 Т/с
«Я подарую тобі світанок»
20.00, 02.30 «Подробиці»
22.30 «Ювілейний концерт
Софії Ротару» 00.40 Х/ф «ВСЕ
МОЖЛИВО»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30, 15:20 Т/с «Чорна кров»
17:00, 21:00 Т/с «Не смій мені
говорити прощавай!»
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Біжи, не
оглядаючись»

11:20 Хто зверху? 12+
15:10 М/ф «Аладдін»
17:10 Х/ф «ВОВКИ»
19:00 Х/ф «АВТОМОНСТРИ»
21:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
23:10 Х/ф «ЛИХОМАНКА»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
06.50, 02.30 Містична
Україна
07.40 Україна: забута історія
09.20 Речовий доказ
10.30, 00.35 Битва
цивілізацій
СТБ
11.25 Земля 2050 р.
13.25, 21.00 ТОП 10: Таємниці
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
та загадки
05:40 Т/с «Комісар Рекс 2»
16.30 Велетні льодовикової
07:40, 10:50 Т/с «Вибір
ери
матері»
09:30 «Неймовірна правда про 18.30 Історія українських
земель
зірок»
20.10 Історія Києва
17:00 «Хата на тата» 12+
01.30 Під іншим кутом
19:00 «Звана вечеря» 12+
03.15 Теорія Змови
20:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
К-1
22:45 Х/ф «ДІВЧАТА»
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
ICTV
08:25 «Ух ти show»
05:15 Скарб нації
10:10 Х/ф «ДОРОЖНЯ
05:30, 12:45, 18:45 Факти
БАНДА «4 ЛАПИ»
05:55 Т/с «Копи на роботі»
11:50 М/ф «Підводна ера»
08:25 Т/с «Розтин покаже»
13:30 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
12:00, 13:00 Х/ф
15:10 «Орел і Решка.
«ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Морський сезон»
БОРНА»
23:50 Х/ф «ГОРДІСТЬ І
14:25 Х/ф «ПЕРЕВАГА
УПЕРЕДЖЕННЯ ТА
БОРНА»
ЗОМБІ»
16:40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА»
19:10 Х/ф «СПАДОК БОРНА»
21:45 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН»

1+1
06:00 «Українські сенсації»
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»
11:20, 13:15, 15:10
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 «Ліга сміху»
22:35 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
03.20 «Орел і Решка.
Курортний сезон» 04.55
«Телемагазин» 05.25, 23.20
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 12.25 Т/с
«Пані Фазілет і її доньки»
14.00, 14.45, 15.40, 01.10
«Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
02.05 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «ЖЕРТВУЮЧИ
ПІШАКОМ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Т/с «Міраж»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Т/с «Замок
на піску»

СТБ
05:15 Т/с «Комісар Рекс 2»
07:05, 19:00 «Наречена для
тата 3» 12+
09:05 «Врятуйте нашу родину
- 3» 16+
11:05, 14:50, 18:15 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55, 22:45 Т/с «Загадка для
Анни»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому
місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Анти-зомбі
11:05, 13:20 Х/ф «ПОМПЕЇ»
15:30, 16:15 Х/ф
«ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»
18:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
22:55 Скетч-шоу «На трьох»
16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:17 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти 12+
08:20 Від пацанки до панянки
16+
17:10 Х/ф «ЗДОБИЧ»
19:00 Х/ф «МОГУТНІ
РЕЙНДЖЕРИ»
21:30 Х/ф « РЕТЕЛЬ І
ГЕНЗЕЛЬ»
23:10 Х/ф «ГОСТЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.25, 01.40 Правда життя

09.35, 00.30 Речовий доказ
10.45 Під іншим кутом
11.45, 18.00 Сіяя: з нами у
дику природу
12.45, 20.45 Земля 2050 р.
13.45 Прихована
реальність
14.35, 17.05, 19.50 Битва
цивілізацій
15.30, 23.40 Загадки
Всесвіту
16.15 Найекстремальніші
19.00 Містична Україна
21.45 Земні катаклізми
22.40 Велетні льодовикової
ери
02.35 Таємниці кримінального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Доктор Хто»
11:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:45 «Орел і Решка. Шопінг»
14:35 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:40, 22:15 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
19:15 Х/ф «ГОРДІСТЬ І
УПЕРЕДЖЕННЯ ТА
ЗОМБІ»
21:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс»
09:05, 17:10 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
15:30 Х/ф «ПОМПЕЇ:
АПОКАЛІПСИС»
19:25 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
21:35 Х/ф «НА ГРАНІ»
23:50 Х/ф «ПАРИЖ. МІСТО
МЕРТВИХ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Хетафе. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
07:45, 21:15 Журнал Ліги

чемпіонів 08:15 Севілья - Рома.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Баєр - Рейнджерс.
1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 12:05 Металіст 1925
- Чорноморець. Чемпіонат
України. Перша ліга 13:55
Вулвергемптон - Олімпіакос.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
16:00 Огляд четверга Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
16:55 Базель - Айнтрахт. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
18:40 Шахтар - Вольфсбург.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
20:25 Огляд середи. Ліга
Європи УЄФА 21:45 LIVE. Ман
Сіті - Реал. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 23:55 Yellow

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 Т/с «Рання пташка 2»
10.30, 17.30 4 весілля
11.30, 16.30 Панянкаселянка
12.30, 16.00 Сімейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00
Танька і Володька
13.30 Країна У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30,
20.30 Одного разу під
Полтавою
15.30 Одного разу в Одесі
21.00 Х/ф «DZIDZIO
ПЕРШИЙ РАЗ»
22.40 Х/ф «ГОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДАПЕШТ»
(16+)

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
М/ф «Дванадцять місяців»
07.15 М/ф «Як козаки у
хокей грали» 07.50, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПРОЩАЛЬНА ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 10.45, 22.30
Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.50 «Правда життя»
14.00 «Речовий доказ»
18.20 «Таємниці світу» 19.30
«Легенди карного розшуку»

НЕДІЛЯ, 9 СЕРПНЯ

СУБОТА, 8 СЕРПНЯ
06:00 Додолики 06:25 Хто
в домі хазяїн 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 07:15
М/с «Листи від Фелікса» 08:20
Шо? Як? 09:05 Енеїда 10:10
Х/ф «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА»
12:00, 20:30, 21:20 Д/ц «Дикі
тварини» 13:00 Д/ц «Подорож
відкритим космосом» 13:30
Секрети Сонячної системи
14:25 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 «ФАТАЛЬНА
ПРИСТРАСТЬ»

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 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55 UA:Спорт
15:20 Реаліті-шоу «Грандіозні
подорожі залізницею Великої
Британії» 16:30 Т/с «Містер
Селфрідж» 17:30 Перша
шпальта 18:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:35, 21:40
Д/ц «Дикі тварини» 20:25 Д/ц
«Супер-Чуття» 22:15 Секрети
Сонячної системи

2+2

06:00 «Джедаі 2019»
08:40 «Загублений світ»
14:25 Х/ф «НА ГРАНІ»
НОВИЙ КАНАЛ 16:40 Х/ф «КІБЕР»
19:00 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО
06:00, 07:45, 15:05, 17:05
ДНЯ»
Kids’ Time
06:05 М/ф «Сезон полювання» 20:45 Х/ф «СЕК’ЮРІТІ»
22:25 Х/ф «ЛАСКАВО
07:50 Аферисти в мережах
ПРОСИМО В
16+
КАПКАН»
09:50 Вар’яти 12+

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Металіст 1925 - Чорноморець.
Чемпіонат України. Перша ліга
08:10 Шахтар - Вольфсбург.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Ман Сіті - Реал. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
12:20 Базель - Айнтрахт. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
14:00 Ювентус - Рома.
Чемпіонат Італії 16:00 Огляд
п’ятниці. Ліга чемпіонів
УЄФА. Прем’єра 16:30 Баєр
- Рейнджерс. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 18:15 Ювентус Ліон. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 20:00 Севілья - Рома.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
21:45 LIVE. Баварія - Челсі. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
23:55 Yellow

06:00 Додолики 06:25 Хто
в домі хазяїн 07:00, 08:00,
08:55, 21:00 Новини 07:15
М/с «Листи від Фелікса» 08:15
Шо? Як? 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України 11:00 Недільна літургія
Української Греко-католицької
церкви 12:30 Недільна Свята
меса Римсько-католицької
церкви в Україні 13:30 Світові
чемпіонати. Огляд 14:25
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 «Джунглі: чари іншого світу»
22:00 Х/ф «НЕВИННИЙ»

06:50 Реальна містика
09:00 Т/с «Одна на двох»
13:10 Т/с «Замок на піску»
17:00, 20:00 Т/с «Торкнутись до
серця»
19:00 Сьогодні
22:00 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Гномео і
Джульєтта»
10.25 Х/ф «МАРЛІ ТА Я»
12.15 4 весілля
17.30 Х/ф «ФОКСТЕР І
МАКС»
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 «ТРОЄ В КАНОЕ»

НТН
05.50 Х/ф «АЛМАЗИ
ДЛЯ МАРІЇ» 07.10 Х/ф
«СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»
12.30 «Легенди карного
розшуку» 15.35 «Випадковий
свідок» 18.05 «Переломні 80ті» 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«НЕВИПРАВНИЙ БРЕХУН»
21.00 Х/ф «88 ХВИЛИН» (16+)
23.05 Х/ф «СКАЖЕНІ» (16+)

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:50 «Вечора на хуторі біля
Дианьки:» невідома
версія 12+
06:45 «За двома зайцями:
невідома версія» 12+
07:40 «Бережись автомобіля:
невідома версія» 12+
08:40 «Джентльмени удачі:
невідома версія» 12+
09:35 «Хата на тата» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
22:40 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

16:10 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
18:20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ:
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ»
21:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
ВІД СМЕРТІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.00, 02.30 Містична Україна
07.50 Україна: забута історія
09.30 Речовий доказ
10.40, 00.35 Битва цивілізацій
11.35 Земля 2050 р.
13.35, 21.00 ТОП 10: Таємниці
та загадки
16.40 Велетні льодовикової ери
17.40 Планета Земля
18.40 Історія українських земель
20.05 Легендарні замки
Закарпаття

ФУТБОЛ-1
08:00, 13:45, 18:15 Yellow 08:10,
20:45 Барселона - Наполі. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Баварія - Челсі. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 12:05
Севілья - Рома. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 13:55 Ман Сіті Реал. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 16:00 Огляд суботи. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра 16:30
Ювентус - Ліон. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 18:25 МЮ ЛАСК. 1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 20:15 Огляд п’ятниці. Ліга
чемпіонів УЄФА 22:50 Шахтар
- Вольфсбург. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
1+1
09.00 М/ф «Норм і Нестримні»
06:00, 07:00 «Життя відомих
10.25 М/ф «Норм і Нестримні:
людей»
Ключі від королівства»
К-1
08:00 «Сніданок. Вихідний»
11.50 М/ф «Норм і Нестримні:
06:30 «TOP SHOP»
09:00 «Лото-Забава»
Велика подорож»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
09:25 «Світ навиворіт»
ICTV
13.15 Т/с «Останній москаль»
08:25 «Ух ти show»
12:05 Т/с «Папік»
17.15 Х/ф «DZIDZIO ПЕРШИЙ
05:05 Скарб нації
10:10 Х/ф «ЧАРІВНИК МАКС І
17:30 Х/ф «ЛЮДИНА
РАЗ»
05:15
Еврика!
ЛЕГЕНДА ПРО ПЕРСНІ»
ТЕМРЯВИ»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
11:50 Х/ф «ШАЛЕНІ
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 05:20, 12:45, 18:45 Факти
під Полтавою
05:45 Секретний фронт
ВИКЛАДАЧІ»
новин»
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
06:45 Анти-зомбі
13:30 «Орел і Решка. Морський
20:15 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
Володька
07:45 Громадянська оборона
сезон»
ХАЛК»
22.00 Країна У
08:40 Т/с «Відділ 44»
22:25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЧАСУ»
23.00 Х/ф «ТРІШКИ ВАГІТНА»
11:20, 13:00 Х/ф
2+2
(16+)
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
ІНТЕР
06:00
«Джедаі
2019»
13:45 Х/ф «СПАДОК БОРНА»
03.00 «Щоденник вагітної»
09:00
«Загублений
світ»
НТН
16:10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
03.25 «Орел і Решка. Курортний
12:45 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА
19:10 Х/ф «ГОТЕЛЬ МУМБАЇ:
05.45 «Легенди бандитського
сезон» 04.05, 11.00 «Орел
МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ»
ПРОТИСТОЯННЯ»
Києва» 06.15 Х/ф «КЛЮЧІ
і Решка. Божевільні вихідні»
14:15 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ»
21:40 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
ВІД НЕБА» 07.45 «Слово
04.50, 10.00 «Орел і Решка. Дива
15:55
Х/ф
«ГОЛИЙ
ЗЛОДІЇВ»
Предстоятеля» 07.50 «Страх
світу» 05.40 «Подорожі в часі»
ПІСТОЛЕТ-2 1/2
у твоєму домі» 11.20 Х/ф
06.00 Х/ф «ПІДСТАВ І ІНШУ
ЗАПАХ
СТРАХУ»
НОВИЙ КАНАЛ
«НЕВИПРАВНИЙ БРЕХУН»
ЩОКУ» 08.00 «Удачний проєкт»
17:35 Х/ф «ГОЛИЙ
12.45 Х/ф «ОПІКУН» 14.20 Х/ф
06:00 Таємний агент
09.00 «Готуємо разом» 12.00
ПІСТОЛЕТ-33 1/3
«НАРЕЧЕНИЙ З ТОГО СВІТУ»
07:20 Ревізор
Т/с «Там, де твій дім» 13.50
ОСТАННЯ ОБРАЗА»
15.15 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
09:10 Х/ф «ЗНАРЯДДЯ
Т/с «Я подарую тобі світанок»
19:00 Х/ф «МІФ»
БАЛЬЗАМІНОВА» 17.00 Х/ф
СМЕРТІ: МІСТО
18.00 Х/ф «ЛЮБОВ ВІД УСІХ
21:15 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
«88 ХВИЛИН» (16+) 19.00 Х/ф
КІСТОК»
ХВОРОБ» 20.00 «Подробиці»
ПОЛУДЕНЬ»
«АКЦІЯ» 20.40 Х/ф «ЕКІПАЖ
11:40 Х/ф «АВТОМОНСТРИ»
20.30 Х/ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ
23:15 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАШИНИ БОЙОВОЇ» 22.00 Х/ф
- ПСИХ» 23.00 Х/ф «РУДИЙ
13:50 Х/ф «МОГУТНІ
АГЕНТ»
«СУТИЧКА» (16+)
ПЕС» 00.50 «Речдок»
РЕЙНДЖЕРИ»
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n Світ захоплень

«ПОЛІТИКІВ НЕ ЛІПЛЮ – НЕ НАДИХАЮТЬ!»
Жителька Володимира-Волинського Ірина Ломакіна
з вати та глини створює «живі» ляльки,
що мають характер

Фото Ірини КРАВЧУК.

Ірина КРАВЧУК

айстриню вже знають
і в Україні, і за кордоном.
Розповідає, що змалку
дуже любила малювати та ліпити, але отримати художню освіту
не вдалося, тому з часом це захоплення відійшло на другий план.
На щастя, чотири роки тому жінка
змогла розкрити свій талант, тож
нині творить особливі речі.
— Виготовляти іграшки почала, коли була у декретній відпустці з молодшим сином. Пам’ятаю,
в дитинстві приїхала до бабусі
й побачила на новорічній ялинці
дуже гарну прикрасу — собі таку
захотіла… А кілька років тому напередодні зимових свят пригадала цю історію й вирішила спробувати зробити щось схоже сама.
Перший мій витвір — дівчинка
у зимовому кожусі та чоботях. Для
мене ця робота особлива, — поділилася Ірина.
Її сини теж мають творчий
нахил. Старший — Богдан — отримав художню освіту, викладає
дітям малювання, а менший —
Анатолій — вчиться у мами ліпити.
Майстриня ж усі знання здобула
самостійно. Каже, що для створення ляльок використовує тільки
екологічно чисті матеріали.
— Лице роблю із глини, каркас — із мідного дроту, а частини тіла та одяг — із вати. Але остання годиться лише італійська,
бо в українській дуже багато
ниточок, а мені потрібна чиста
і дуже гладенька, тому родичі з-за
кордону надсилають. Шкода, що
у нас поки що аналога не знайшла.
А щоб красиво зобразити риси обличчя, використовую акварельні
фарби і тонесенькі пензлики, —
розповіла художниця.
Продавати вироби жінка почала взимку цього року. Вартість
однієї іграшки залежить від складності роботи: здебільшого від
700 до 1000 гривень. Найчастіше
просять створити ляльку, схожу
на ту чи іншу людину, у подарунок.
— Якось жителька Ізраїлю побачила мої напрацювання у соціальних мережах і дуже зацікавилася. Пам’ятаю, вона купила дівчинку в капелюсі й Алісу… А одна
з робіт — сім’я Потоцьких — виставлена в червоноградському
музеї на Львівщині. Зберігати
іграшки можна дуже довго, навіть
передавати з покоління в покоління. Головне, аби вода не потрапляла, — поділилася жінка.
На виготовлення однієї роботи
Ірина витрачає близько двох тижнів. Вона вивчає не тільки зовнішній вигляд, а й дізнається якомога
більше про внутрішній світ натур-
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Степан ЛУГОВИЙ

вироку Луцького міськрайонного суду
від 17 липня цього року зазначається, що торік влітку чоловік тихцем зняв
мінікамерою сцени сексуальних збочень із колишньою дружиною, зберігав їх для власного
перегляду на ноутбуці. А в листопаді перезняв
два відеоролики з екрана на свій мобільник
і наступного дня надіслав їх на вайбер іншій
людині, бажаючи помститися колишній.
Суд під головуванням судді Ігоря Ясельського вирішив, що він розповсюдив продукцію порнографічного характеру. За висновком
експерта, два файли, про які йдеться, містять
«цинічну, непристойну фіксацію, самоцільну,
спеціальну демонстрацію геніталій, сцени
сексуальних збочень, не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність
людини, збуджують негідні інстинкти та мають
порнографічний зміст».
У суді колишня дружина ствердила, що
«претензій до обвинуваченого на даний
час не має, оскільки повністю примирилася
з ним». Чоловік щиро розкаявся і просив суворо його не карати, оскільки він залишився
без роботи. А ще ж зобов’язаний утримувати
малолітню дитину.
Зваживши на все це, суд призначив мінімальний штраф — 1700 гривень. Крім того,
ще доведеться сплатити 1961 гривню 40 копійок за судову мистецтвознавчу експертизу. n

У
Спочатку майстриня не наважувалася продати жодної іграшки,
бо під час роботи дуже до них звикала.

Р

щиків. Каже, поки хоча б трохи
не зрозуміє душу людини, творити
не почне.
— Усі ляльки особливі, бо кожна має свій характер: коли лишаю

виготовляю іграшки,
« Яподібні
на людей, які
мені в душу запали.
»
іграшку просихати, буває, що рука
трохи в іншу сторону прогнеться,
ніби писати збирається, а часом
погляд виходить озлобленим, хоча
намагаюся зобразити усмішку, —
розповіла майстриня.
Домашня колекція жінки різ-
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Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

номанітна: Чарлі Чаплін, Януш
Корчак, Джон Малкович, безліч
казкових персонажів, але тільки
не чиновників.
— Навіть не планую створювати Президента Зеленського чи
інших державних діячів. Я виготовляю іграшки, подібні на людей,
які мені в душу запали. Політиків
не ліплю — не надихають! — усміхається.
За словами пані Ірини, трудиться вона щодня по кілька годин. Коли працює, не помічає,
як минає час. Вважає цю справу
покликанням, мріє проводити
навчальні курси, майстер-класи
та організувати власну виставку,
аби це старовинне ремесло знову стало популярним. n
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Пані Іванна

Праворуч – улюблений казковий персонаж пані Ірини – Капелюшник.
Каже, що ніколи з ним не розлучиться.
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Харчук Олена Андріївна

Реклами і маркетингу

723932

Спеціальний кореспондент
72-51-02

Власюк Людмила Миколаївна

723894

Фотокореспондент

Економіки
Лісова Алла Степанівна

Тимощук Руслана Борисівна

(244) 31178

Філюк Олександр Миколайович

720666
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