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n Сильні духом
Фото з особистого архіву родини НІНІЧУКІВ.

Фото Ірини КРАВЧУК.

n Особливий випадок

Мама Яна всі роки є першим помічником Юри.

Боротися з недугою
Юрію Нінічуку
допомагає…
миловаріння
— Я вже сімнадцятий рік у декретній
відпустці, — пані Яна жартує, проте
в її словах вловлюються нотки
смутку. — Відколи Юра народився,
я постійно біля нього
Алла ЛІСОВА

«ШКОЛА СТАЛА ДЛЯ СИНА
ДРУГОЮ ДОМІВКОЮ»

Баба Текля, коли дізналася, що її будуть фотографувати, одягла
святкову хустину.

Волинянка, яка сама живе
в лісі, поняття не має,
хто такий ...Зеленський

не давали шансів
« Лікарі
на життя — був дуже маленький,
самостійно не дихав. Виходили
в обласному неонатальному
центрі.

«Про кого? Як, кажете, його фамілія? Ні, діти, навіть не чула…»
Ірина КРАВЧУК

еклю Юзвик вважають дивачкою, бо вона вже понад
60 років живе без електрики
та жодних зв’язків із цивілізацією:
замість світла — гасова лампа,
а замість телевізора й інтернету — дві кози та кіт. Жінка наро-

Т

Хоч неграмотна, гроші
« —завжди
порахую, —
усміхаючись, каже жінка.

»

дилася у селі Перемиль, що на Горохівщині. Батьки мали чотирьох
дітей: троє дівчаток і хлопчик.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Наш YouTube-

канал

Розповідає, що до школи не ходила, бо тато наказав пасти гусей
та прясти.
— Я букви знаю, та читати
не вмію… Але хоч неграмотна,
гроші завжди порахую, — усміхаючись, каже жінка.

Закінчення на с. 16

І цього разу вони обоє чекали мене в скверику біля міського Будинку спорту. Юра —
гарний, усміхнений юнак, який поки що може
кудись іти лише з допомогою однієї милиці
і мами. Аби взяти в руки дві, треба ще чекати.
Мама — молода, красива і, як дізналася невдовзі, сильна жінка.
— Юрчик народився завчасно, — розпові-

»
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ла. — Лікарі не давали шансів на життя — був
дуже маленький, самостійно не дихав. Виходили в обласному неонатальному центрі. Через місяць виписали.
Син підростав, але Яна бачила, що з його
розвитком щось не так — не сидить, не тримає
голівку. Словом, довелося знову звертатися
до лікарів. Вироком прозвучав діагноз: ДЦП,
диплагічна форма. Каже, «світ рухнув» для неї
і чоловіка.

Закінчення на с. 12
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар
7 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.53, захід —
20.54, тривалість дня — 15.01).
Місяць у Рибах, Овні. 16 день
Місяця.
Іменинники: Іван, Петро, Яків,
Антон, Микита, Захар, Єлизавета,
Михайло.
Фото agroday.com.ua.

Алея скульптур стане родзинкою Луцька
Фото Євгенії СОМОВОЇ.

У Центральному парку культури
і відпочинку імені Лесі Українки,
що в обласному центрі,
облаштували незвичну локацію

9 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.56, захід —
20.51, тривалість дня — 14.55).
Місяць у Овні. 21 день Місяця.
Іменинники: Іван, Тихін, Павло,
Петро, Денис.

Євгенія СОМОВА

Вже з перших кроків по оновленій,
вимощеній бруківкою алеї виникає
відчуття, що потрапляєш у світ дитинства, диво–тварин і містичних істот.
Скульптури, що вишикувалися з обох
боків доріжки, раніше були розкидані
по всьому парку. Тож лучани, певне, й
не здогадувалися, що їх так багато —
більш як 30.
Роботам понад 45 років. А подарував їх місту відомий волинський митець Микола Головань. Виготовлені зі
штучного каменю скульптури з часом
потемніли. І автор взявся їх оновлювати. Сам декорував, реставрував — і
вони отримали друге життя, відкрилися у первозданній красі. А після того,
як до кожної зробили підсвітку, стали
ще оригінальнішими і загадковішими.
Облаштування алеї обійшлося місту у понад 800 тисяч гривень. Але
це ще не все. Потрібно подбати і про
охорону скульптур Миколи Головня від

8 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.55, захід —
20.53, тривалість дня — 14.58).
Місяць у Овні. 20 день Місяця.
Іменинники: Петро, Давид,
Єфросинія, Денис, Дементій, Костянтин.

10 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.58, захід —
20.49, тривалість дня — 14.51).
Місяць у Овні, Тельці. 22 день
Місяця.
Іменинники: Георгій, Юрій,
Єгор, Іванна, Марко. Лука, Іван.
11 СЕРПНЯ

Микола Головань: «Був час розкидати каміння, а нині – пора збирати його».

вандалів. Адже, пам’ятається, молодь
кілька разів робила спроби потрощити
іншу чудову локацію — алею парасольок. Втім, запевняють у міськраді,

Літо з присмаком
несвободи
Старий пошарпаний тролейбус
труситься, наче в лихоманці. Двері
й вікна — навстіж. Спекотно. На
вулиці майже 30 градусів. Пасажири
у масках на обличчі стомлено
дивляться у вікна. У кожного, певно,
на думці одне: «Швидше б вийти
з розпеченої металевої коробки,
скинути набридлу пов’язку і ковтнути
свіжого ранкового повітря». Але про
це залишається тільки мріяти
Євгенія СОМОВА

Асфальт пахне бензином, порохом і ще
чимось не дуже приємним. Озивається телефон. Гарячково шукаю його в сумці. Хто
б то міг бути у таку пору? «Як ви там, яка
погода в Луцьку? — допитується подруга
і у відповідь на моє загальне і невиразне
«так собі» каже: — А у нас чудово! Сонце,
море, пляж, розваги — і ніякого карантину.
На вулицях — повно людей, дівчата, жінки
дефілюють у гарних сукнях, наче на подіумі,
багато музики. Вона не змовкає навіть вночі, бо ж народ прагне розваг. Удень вилежується на пляжах, а ввечері йде в клуби. Тут
ніхто не зважає на карантин, не дотримується маскового режиму. Люди втомилися,
певне, від нього. Дивлюся на них — і собі
забуваю, стаю безпечною і безтурботною
біля моря. А хочеш послухати його?».
Слухаю шум прибою, шурхіт гальки —
і відчуваю подих моря, смак солі на губах
і повітря, насичене йодом, бачу себе в гомінкій літній Одесі, бо ж не раз бувала там.
На жаль, мені вона цьогоріч не світить. Тож
крокую по розпеченій бруківці вулиці Лесі
Українки, а назустріч мені — потік людей. На
літніх майданчиках кафешок красиві дівчата
неквапливо потягують крізь соломинку коктейлі. Виграє якусь мелодію на саксофоні
сумний клоун, трохи далі — дует скрипальки
і гітариста безплатно дарує настрій перехожим. Звучить пронизлива сирена «швидкої», яка поспішає рятувати чиєсь життя.
Починається новий день.

n

влада не забула про це. Скульптури
добре укріплені. До того ж у парку
встановлюють відеонагляд. Тож вирахувати зловмисника буде нескладно.

Спробуйте — не пошкодуєте!

Салат із кавуном та сиром фета
Фото pustunchik.ua.

Хто б подумав, що солодкий кавун
чудово поєднується із солоним сиром? Переконайтеся!
Інгредієнти: 0,6 кг кавуна, 300 г фети,
1 лимон, м’ята, оливкова олія, сіль, перець — за смаком.
Приготування. Очищений від шкірки
кавун і сир наріжте невеличкими кубиками й висипте у глибоку салатницю. Додайте подрібнену м’яту. Заправте салат
олією та лимонним соком. Посоліть і поперчіть до смаку безпосередньо
перед подачею.
А в «Цікавій газеті на вихідні» за 6 серпня — не лише оригінальні
рецепти страв із цією величезною ягодою, а й цікаві факти про неї
та рекомендації, як правильно вибирати кавун, щоб насолодитися
смаком, а не викинути гроші на вітер. У наступному випуску рубрики
«Пальчики оближеш!» — ще один серпневий дарунок — мак!

Залишили все заради змін:
як три подруги шукали щастя на чужині
Оксана, Аня та Марія познайомилися в Німеччині на заробітках.
І хоча покидати дім було нелегко — таки наважилися
Ірина КРАВЧУК

Перша — білоруска. За кордон приїхала, щоб знайти добре оплачувану
роботу. Коли освоїлася там, почала вивчати німецьку, аби стати викладачем.
Аня з дитинства жила в Криму, працювала юристом. Та життя змінилося,
коли в батька стався інсульт: мати почала його доглядати, бабуся померла,
а брат став пиячити. Сім’я мала свій бізнес: два невеликі санаторії, але коли
до влади прийшла Росія, в них усе відібрали. Тому дівчина вирішила податися
на чужину.
Марія родом із Луцька. Коли отримала медичну освіту, влаштувалася
медсестрою. Зарплата розчаровувала, особисте життя теж не складалося,
тому прийняла таке рішення.
— Якось їхали в таксі, розмовляли то українською, то російсько, то німецькою. Таксист зацікавився і спитав, звідки ми. Розповідаємо, а він раптово зупиняє машину і пильно дивиться на нас… Каже: «Одна юрист, друга
вчителька, третя медик… І жодна не знайшла свого місця на Батьківщині? У
голові не вкладається», — пригадала Марія.
Напевно, доля звела їх невипадково, бо згодом кожна віднайшла те, що
шукала: білоруска Оксана стала викладати німецьку в одній із місцевих шкіл,
кримчанка Аня вийшла заміж і народила сина. А Марія до нестями закохалася в німця. Після весілля він подарував їй гарненького собаку і... особняк.

Сонце (схід — 5.59, захід —
20.47, тривалість дня — 14.48).
Місяць у Тельці. 23 день Місяця.
Іменинники: Іван, Сергій, Герман, Павло, Ксенофонт.

n Погода

Мінлива,
як панночка
7 серпня відзначається
Успіння правовірної Ганни,
матері Пресвятої Богородиці.
У минулі часи помітили, яка
погода на Ганну до обіду —
така зима до грудня, яка
після обіду — така зима після
грудня
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Гончаренко,
7–8 серпня — мінлива хмарність,
без істотних опадів. Вітер північно–східний, 5–10 метрів за секунду.
Денна температура повітря по області — плюс 25–30 градусів, нічна
— 14–19. Вода у річці Стир прогріється до 24 градусів, а в озері Світязь — до 20.
9–10 серпня — мінлива
хмарність, уночі переважно без
опадів, але місцями можливий
короткочасний дощ, гроза. Вітер північно–східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря
впродовж доби — 22–27 градусів
тепла.
11 серпня вдень — мінлива
хмарність, без опадів. Вітер північний 5–10 метрів за секунду. Вночі
— 11–16, вдень — 22–27 градусів
вище нуля.
У Рівному 7 серпня хмарно з
проясненнями, можливий дощ.
Температура повітря упродовж
доби від 19 до 28 градусів тепла.
Вітер північно–східний, 2–5 метрів
за секунду. 8–9 серпня буде також
хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень —
плюс 17–28 градусів. Вітер північно
— східний до 3 метрів за секунду.
10–11 серпня — хмарно з проясненнями. Вітер північно–східний до
у.
2 метрів за секунду.
Повітря вдень прогріється до 27 градусів вище нуля.

Ведуча рубрики
Євгенія СОМОВА .
Тел. 72–61–21
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n Політика

«Чекаємо потерпілого Зеленського
в суді, нехай розкаже,
чому досі гинуть наші військові»
Фото eurosolidarity.org.

Президент України
не скористався нагодою
відкликати свою ганебну
заяву проти Софії
Федини, тому його
з нетерпінням будуть
чекати у залі суду
в якості потерпілого. Про
це народна депутатка
з фракції «Європейська
Солідарність» заявила
під час включення в ефірі
телеканалу «Прямий»,
повідомивши, що їй
вручили обвинувальний
акт у «справі потерпілого»
Зеленського

Cофія Федина: «Подібні справи — це крок до тотальної цензури
в країні».

«Н
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Прокуратура Волинської області звернулася
до суду із позовом в інтересах держави в
особі Західного офісу Держаудитслужби
та Зарічанської сільської ради ВолодимирВолинського району до господарського
товариства, вимагаючи визнати недійсними
результати торгів та договір підряду на суму
понад 2,4 мільйона гривень

рокурори з’ясували, що орган місцевого самоврядування за наслідками відкритих торгів у
травні цього року уклав із підприємством договір на проведення робіт з капітального ремонту фасаду
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів» у селі Суходоли
Володимир–Волинського району.
Проте процедуру закупівлі проведено із порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі»,
вважають у прокуратурі, адже з пропозицій, які надійшли для участі в електронних торгах, вибрали на
більш як 450 тисяч гривень дорожчу від найбільш економічно вигідної, що призведе до нераціонального та
неефективного використання бюджетних коштів.
Окрім того, пропозиція переможця торгів не відповідала умовам тендерної документації, адже підприємство не підтвердило досвід виконання аналогічних
договорів та наявність працівників відповідної спеціальності. n

П

асправді цей обвинувальний акт є підсумком так званого
процесу слідства, після його
вручення справа передається
безпосередньо до суду. У нас
з Марусею (Звіробій. — Ред.)
та іншими фігурантами подібних «справ» була все-таки
думка, що Президенту не захочеться бути «попущеним»
до рівня потерпілого, що, можливо, його хтось підставив.
Але наразі справа передається до суду, і туди має прийти
потерпілий, і він має заявити,
чим же ж ми його так налякали, що йому було так страшно,
і в чому є в наших словах загроза його життю», — зазначила Софія Федина.
Вона також нагадала, що у її так званій справі
були задіяні значні державні
ресурси, у той час коли країна
потребує захисту на фронті.
«Ми пам’ятаємо нещодавню справу, коли чотири дні
не було нікого, щоб витягнути нашого бійця з передової,
він стікав там кров’ю, чекаючи допомоги, і, на жаль, його
не вдалося врятувати. В той
час, коли в державі не знайшлося нікого, аби врятувати на-

Е

ЗА РЕМОНТ ШКОЛИ
ПЛАНУВАЛИ ПЕРЕПЛАТИТИ
450 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Наталія МУРАХЕВИЧ

Дарія КЛИЧ

Р
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шого захисника, в моїй справі
задіяно як мінімум 9 слідчих,
13 прокурорів. Тільки на експертизи витрачено 80 тисяч
гривень, тільки на зарплати за один місяць витрачено
кілька сотень тисяч гривень.

там не стріляють, виявляється — це є погроза», — зазначає Софія Федина.
Вона наголосила, що подібні справи — це крок до тотальної цензури в країні.
«Це перша ластівка до тоталь-

Це перша ластівка до тотальної цензури
« —і народження
тоталітаризму у нашій державі,
коли в нас є великий Зе, який боїться великого
Пу і в результаті буде карати кожного, хто говорить
правду про ситуацію на передовій, —
вважає Федина.

»

Виявляється, більшої загрози
існуванню держави немає», —
обурюється Федина.
«Хочу наголосити, за які
слова мені інкримінується
злочин — це три фрази «А знаєш, там стріляють», «А знаєш,
там розриваються гранати»,
«Хтось думає, що він безсмертний». Тобто оці три речі,
які безпосередньо стосуються
відведення військ у Золотому, після чого були захоплені
і наші позиції, і загинули військовослужбовці, в результаті тих відведень створені нові
мінні поля, сепари захопили
наші позиції, виявляється —

ної цензури і народження тоталітаризму в нашій державі,
коли в нас є великий Зе, який
боїться великого Пу і в результаті буде карати кожного, хто
говорить правду про ситуацію
на передовій», — вважає Федина.
«Цей процес буде повернутий нами в іншу сторону. Ми будемо судити
Президента Зеленського
як потерпілого, ми будемо
судити ДБР і Генеральну
прокуратуру, як тих, які зрадили Україну», — застерегла
народна депутатка. n

ВИХОВНУ КОЛОНІЮ ЗАКРИЮТЬ
І ЗАКОНСЕРВУЮТЬ
Про це повідомило Міністерство юстиції України
у відповідь на лист Ковельської міської ради
Богдана КАТЕРИНЧУК

агадаємо, що свого часу на сесії депутати
ухвалили рішення звернутися до Президента
України, прем’єр–міністра, міністра юстиції, народних депутатів із проханням не закривати виправну
установу в місті залізничників. Депутати наголошували, що тут створена міцна матеріально–технічна база
для отримання неповнолітніми вихованцями загальноосвітньої та професійно–технічної освіти, працює
досвідчений колектив. Начальник колонії Іван Абрамчук тоді говорив: якщо вже вирішили реформувати, то
краще перепрофілювати установу на інший вид режиму утримання засуджених.
Як йдеться в листі–відповіді Мін’юсту, який оприлюднила у фейсбуці секретар Ковельської міськради
Віра Федосюк, у міністерстві вирішили оптимізувати
колонію «шляхом консервації». n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
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n Зверніть увагу!

МАЙЖЕ 19 ТИСЯЧ ВОЛИНЯН
БОРГУЮТЬ ЗА РОЗПОДІЛ ГАЗУ
Від початку 2020 року саме стільки жителів області жодного
разу не сплатили за послугу з розподілу (доставки) газу.
Загальний борг — понад 6 млн грн. Варто зауважити, що
чинним законодавством плату за комунальні послуги не
скасовано, тобто кожен споживач до 20 числа поточного
місяця зобов’язаний сплачувати за послугу з розподілу газу.
АТ «Волиньгаз» повідомляє, що на користувачів,
які не сплачують за доставку, компанія буде змушена
подати до суду

Безплатне проживання
в гуртожитку, доїзд до місця
роботи з навколишніх міст та сіл!

(067) 333-79-13, (067) 333-73-93
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

ри цьому, споживач повинен буде сплатити судовий збір — 2100 грн
та суму боргу. До прикладу, середня сума заборгованості у
місті Володимирі–Волинському
становить 342 грн. Тобто, вона в
6 разів менша, ніж сума судового
збору.
Сплатити борги можна не
виходячи з дому — онлайн. АТ

П

«Волиньгаз» пропонує онлайн–
сервіси для передачі показань
лічильника, сплати за доставку
газу та контролю своїх витрат:
Особистий кабінет на сайті 104.
ua, чат–бот Viber 7104ua, мобільні додатки 104Mobile. Зареєструвати Особистий кабінет можна
за один дзвінок до контакт–центру (067) 33 39 104 або (0332)
280 104 (оператори приймають

виклики з 8.00 до 20.00 щоденно). Для активації чат–боту Viber
7104ua зіскануйте QR–код, розміщений праворуч.
Також сплатити за послугу з розподілу
газу можна в
найближчому банку або
у відділенні
Укрпошти. В
умовах карантину радимо користуватися
онлайн–банкінгом (Ощад24/7,
Приват24).
Вирішити будь–які газові питання ви можете за телефонами
контакт–центру АТ «Волиньгаз»:
(067) 33 39 104 або (0332)
280 104, в онлайн–сервісах
компанії. Нагадуємо, що АТ «Волиньгаз» не продає газ, а займається його розподілом — доставляє блакитне паливо до ваших
осель. n
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Фото inpoland.net.pl.

УКРАЇНКА НА ВЛАСНІ ОЧІ
БАЧИЛА НАДПОТУЖНИЙ
ВИБУХ У БЕЙРУТІ
Студентка ліванського університету
«Каслік» Ірина Карапата, яка
перебувала за 5 кілометрів від
місця події, розповіла pravda.com.
ua, що відчула в той момент, і про
нинішню ситуацію в місті
Василь КІТ

країнка каже, що спочатку увечері
4 серпня почула перший розрив, який
її насторожив. «За хвилину будинок захитався, ніби від землетрусу, й одразу пролунав другий, потужний, вибух, який оглушив,
а далі — паніка, посипались вікна у сусідів.

У

був такої сили, що ударна
« Розрив
хвиля вибила шибки, а подекуди
й двері на відстані 5 км.
»

Перша думка — атака Ізраїлю. Зник інтернет,
зв’язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили
клуби червоного диму зі сторони порту… Вибух був такої сили, що ударна хвиля вибила
шибки, а подекуди й двері на відстані 5 кілометрів. Звук рознісся по всій території Лівану
(його чули навіть за 200 кілометрів — на острівній державі Кіпр. — Ред.)».
Кількість загиблих у результаті потужних вибухів 4 серпня в портовій зоні Бейрута (Ліван) на вечір середи становить понад
100 осіб, майже 4 тисячі людей поранені. Багато хто числиться зниклим безвісти.
Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху
може бути склад із величезною кількістю
нітрату амонію.
Фото bbc.com.

n Політика

Порошенко приїжджав на трьох
машинах, а в Зеленського —
50 із мигалками
Чинний глава держави раніше жорстко критикував владу за кортежі,
а тепер сам користується супроводом великої кількості автівок
Фото glavcom.ua.

Дарія КЛИЧ

ортежі представників нинішньої влади «навіть
не снились» колишньому Президенту України Петрові
Порошенку. Саме через такі подвійні стандарти та накопичення
розчарування мешканці Дніпра
дедалі негативніше ставляться
до партії «Слуга народу». Про
це в інтерв’ю виданню «РБК Україна» розповів мер цього міста Борис Філатов.
«Починаючи від замовлення
повій у Раді і закінчуючи заявами
про неповноцінних або неякісних дітей. А дачі, а кортежі, які
й не снилися п’ятому Президенту. Я це точно знаю. Коли до нас
у Дніпро приїжджав Порошенко,
в нього було дві-три машини, навіть ми за ним бовталися в автобусі по дорозі. А зараз у кортежі
50 машин із мигалками, люди все
це помічають», — каже Філатов.
«Якщо ви бачили останні
рейтинги, то по всій країні у шановних «слуг народу» перспективи зовсім нехороші, і не зрозуміло, якими ці перспективи будуть
до жовтня. Негатив накопичується, передвиборні обіцянки
не виконуються, між очікуваннями і реальністю — не просто
прірва, а всесвіт. Але у кожної
людини є поняття психологічної
самокомпенсації. Вони не можуть зізнатися собі, що помилилися у виборі, але рано чи пізно
настане прозріння», — вважає
міський голова Дніпра.
«Нинішні владоможці розуміють, що місцеві вибори приведуть до певної делегітимізації

К

Борис Філатов: «Кортежі представників нинішньої влади
навіть не снились попередній».

владоможці розуміють, що місцеві вибори
« Нинішні
приведуть до певної делегітимізації влади. Після
«зеленого цунамі» на президентських і парламентських
виборах вони покажуть, що масове розчарування
знайшло підтвердження в умах електорату.

»

влади. Після «зеленого цунамі» на президентських і парламентських виборах вони покажуть, що масове розчарування
знайшло підтвердження в умах
електорату», — застерігає Борис
Філатов.
ДО РЕЧІ

Раніше журналісти протягом двох літніх місяців фіксували, що президентський кортеж Володимира Зеленського
порушує правила дорожнього

n Операція «Капітуляція»?
«ХИТРИЙ ЛИС» ПІДТРИМАВ
«ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЄРА»

Світ шокований тим, що сталося у Лівані.

ПОВ’ЯЗАНО З COVID-19:
ДІТЕЙ
ВАКЦИНУВАТИМУТЬ
ВІД ІЩЕ ОДНІЄЇ ХВОРОБИ
З 2022 року в Україні до Національного
календаря щеплень включать
вакцинацію проти пневмококової
інфекції
Микола РИМАР

еплення відбуватиметься тричі: перші два — у перший рік життя, третє — у другий рік. Про це повідомив
під час брифінгу заступник міністра охорони
здоров’я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Нагадаємо, пневмококова
інфекція — смертельно небезпечна недуга, що загрожує дітям і людям із груп ризику.
Адже і грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще й бактеріальною пневмонією, а пневмокок — її найпоширеніша
причина.

Щ

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній
групі з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) 86-річний Леонід
Кравчук заявляє, що в Мінську мають намір обговорити ряд
компромісів
Василь РОГУЦЬКИЙ

нас було засідання перше,
зустріч точніше, нашої делегації…
Про «формулу Штайнмаєра» безпосередньо
Леонід Кравчук уже прогнувся перед головною
розмови не було. Але
пропагандисткою Путіна Ольгою Скабєєвою,
я не відкидаю, що вона
заявивши їй: «Я хоч слово сказав про те, що Росія
буде», — сказав Кравчук
Донбас бомбила?».
в ефірі політичного токшоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна». За його словами, ні Президент
Володимир Зеленський, ні українські дипломати, ні чиновники ніколи
не відмовлялися від «формули Штайнмаєра». «Інша справа — як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм, залучення або введення
формули в практичне життя. Як це зробити — необхідно думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу треба приймати, тому що її схвалено і при всьому тому підписано в ТКГ», — додав Кравчук.
Зазначимо, що так звана «формула Штайнмаєра» — це, по суті,
виконання Мінських угод у їхній російській версії, тобто визнання результатів виборів на окупованих територіях Донбасу без
роззброєння бандформувань і виведення російських військ та без
контролю Києвом російсько-українського кордону…

«У

Фото obozrevatel.com.
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руху: перевищує допустиму
швидкість, перетинає подвійну
суцільну лінію, не дотримується «правил рядності» при повороті тощо.
У червні величезний кортеж
шостого глави держави зафільмували під час робочого візиту Володимира Зеленського
до Чернігова. Автівки потрапили на відео, коли він виїжджав
з аеродрому в Півцях. Якщо подивитися ролик, можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.

n Пряма мова
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ,
політолог, про термінову
мобілізацію в Білорусі,
яка розпочалася після
затримання 32 російських
бойовиків приватної
військової компанії
«Вагнер» (9 серпня
в Білорусі відбудуться
президентські вибори):

«

За словами Лукашенка, відносини з Росією вже не «братерські», а тільки «партнерські».
На тлі затримання вагнерівців
і того, що частини і з’єднання
збройних сил Білорусі почали
залишати місця постійної дислокації і стягуватись до кордону
з РФ, це означає готовність Білорусі перейти з табору союзників агресора до як мінімум нейтрального табору. Тобто Росія
може втратити можливість використати територію Білорусі
для нападу
на Україну
ще й з північного напряму.

»
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n Нічого собі!
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«Відчуваємо себе незрячими
та обеззброєними»

Фото politeka.net.

Так бійці на передовій
говорять про умови
нового «всеосяжного»
припинення вогню.
Враження з Донбасу
привіз блогер, учасник
війни з Росією у 2014–
2019 роках Гліб Бабич
(на фото)

Фото 24tv.ua.

СИН ЕКСВЛАСНИКА
«МОТОР СІЧІ»
БОГУСЛАЄВА ПРИДБАВ
ЗА 10 МЛН ЄВРО… ОСТРІВ
ГАЛЛІНАРА

Уляна УБИЙВОВК

Володимира Зеленського називають те, що відбувається,
проривом, тому що його ідея
«просто перестати стріляти» вже закріплена в документі тристоронньої групи.
Обмеження, введені для дій армії, безпрецедентні. Верховний Головнокомандувач і його оточення стверджують: якщо
військових зв’язати по руках і ногах,
зав’язати очі і заборонити захищати нас
і себе, настане мир. Тому ми знову у зоні
бойових дій, щоб з’ясувати, що відбувається і що думають ті, хто стримує російські окупаційні війська і береже всіх нас.
Чия робота ризикувати, вбивати ворога,
а при необхідності — помирати за Україну», — пояснює Бабич.
У його репортажі військові змушені
приховувати свої обличчя та імена — бояться переслідувань. Вони говорять про
те, що режиму тиші, який так голосно
анонсувала влада, фактично не було.
Агресор у першу ж годину порушив домовленості. «Режим припинення вогню,
по суті, протримався перші 20 хвилин.
У нас дуже багато запитань, набагато
більше, ніж відповідей. Ми себе невпевнено почуваємо. Розумієте, виходить
так, що ми будемо виконувати умови
припинення вогню, тому що ми є Збройні сили, представники держави. Але
впевнені, що росіяни навпроти нас цього
не виконуватимуть», — зазначають військовослужбовці.
Розвідники наголошують, що армія
зараз не може повноцінно контролювати
ситуацію на фронті. «З 27-го числа нам
забороняється вести всі розвідувальні
дії на території ООС. Наслідком цього
є те, що ми не розуміємо, що збирається зробити супротивник. Уявіть собі,
ви сидите зі зв’язаними руками і зав’язаними очима. У вас стріляють, б’ють і нічого не дають із цим зробити. Ви не бачите, що чинить супротивник. Так само
і нам — зав’язують очі, руки. Не дозволяють проводити нормальні бойові дії,
які необхідно вести», — підкреслюють
військові.
«Я не пам’ятаю ситуації, коли нам
було заборонено використовувати безпілотники для ведення розвідки. Коли
нам було заборонено взагалі ведення
будь-якої розвідки і категорично заборонений снайперський вогонь», — наголошує солдат.

«У

Ця територія в Італії століттями
належала Католицькій церкві
«Хлопці кажуть, що від такого перемир’я жертв з нашого боку стане ще більше».

«

«Уявіть собі, ви сидите зі зв’язаними руками
і зав’язаними очима. У вас стріляють, б’ють і нічого
не дають із цим зробити. Ви не бачите, що чинить
супротивник. Так само і нам — зав’язують очі, руки.
Не дозволяють проводити нормальні бойові дії, які
необхідно вести», — підкреслюють військові.

«Наші хлопці без таких підрозділів залишаться безпомічними, сліпими, їх буде гинути набагато більше.
Тому я вважаю, що це велика помилка,
і як би ми не поплатилися багатьма життями наших військовослужбовців», — зазначив представник контрснайперського підрозділу.
Бійці підкреслюють, що запорукою
перемоги є перш за все потужна армія,
здатна в будь-який момент дати відсіч
агресору. «Я взагалі як військова людина не вірю в перемир’я. Я не покладаю
надій на політичне вирішення цього питання, цього конфлікту, війни. Я не вірю
в те, що з ними можна домовитися.
Та в принципі ніхто не вірить», — каже
воїн.
У зоні ООС наголошують, що ворожі
диверсійно-розвідувальні групи продовжують свою діяльність попри домовленості. «Відводиться важке озброєння:
міномети 120-го калібру; подекуди важкі
кулемети; міномети 82-го калібру; АГС.
При тому, що російські ДРГ продовжують
наступати, ходити між нашими позиціями. І вже від учора, коли наші хлопці спостерігали за ними, — вогонь заборонили
вести», — підкреслюють бійці.
«З цього приводу можна сказати
одне: це черговий удар по армії», — додають військові.
Місцеві мешканці теж повідомляють, що Росія продовжує передавати
на тимчасово окуповану територію важке
озброєння. «Бойовики завели у селище
в Луганській області одинадцять танків

»

Т-64, а також 152 мм самохідну гаубицю
2С5 «Гіацинт С». Вони активно мінують
територію біля ділянки розведення Петровське. 24 червня в район села Зайченки на окупованій території прибув
382-й окремий батальйон морської піхоти Російської Федерації. Окрім штатного
озброєння, він посилений мінометною
батареєю. 15 липня з Росії на територію
України переміщено 1080 одиниць боєприпасів для реактивних систем залпового вогню. Як бачите, Москва активно
готується до жорсткого перемир’я», —
наголошують очевидці.
«Триватиме воно недовго, бо наш супротивник не збирається дотримуватися
жодних домовленостей. Ми, незважаючи
ні на що, не будемо мовчати, якщо по нас
вестимуть вогонь», — говорять військові.
«А тепер по військах поїхали комісії. Вони залишаються у підрозділах
і зобов’язані контролювати неухильне
дотримання всього, про що ми говорили. І карати будь-яке порушення цього
режиму. Ці комісії здебільшого складаються з офіцерів, які мають бойовий досвід. Але у них є наказ — дотримуватися,
контролювати і карати за невиконання.
Це величезна демотивація як для контрольованих підрозділів, так і для самих
контролерів, яких в армії вже прозвали
«наглядачами». Це дуже велика дикість.
Для того, щоб припинити стріляти, умовно, в тій же ж бригаді достатньо наказу
комбрига. Тобто це недовіра до власної
армії і демотиватор для власного війська», — наголошує Гліб Бабич. n

НА РІВНЕНЩИНІ 3-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК ПІДПАЛИВ СВОГО
МЕНШОГО БРАТИКА
Страшна біда сталася у селищі Клесів
Василь РОГУЦЬКИЙ

алюк знайшов запальничку та підпалив ковдру, якою був накритий його новонароджений брат. Мама дітей пішла в ліс по ягоди,
а батько стверджує, що вийшов із хати всього на кілька хвилин, аж раптом почув крик… Немовля обгоріло
мало не до кісток — у нього опіки 3–4 ступенів. Але

Василь РОГУЦЬКИЙ

окупець — син колишнього власника української компанії «Мотор Січ»,
ексрегіонала В’ячеслава Богуслаєва Олександр, повідомляє італійська преса. «Це єдиний справжній острів Лігурії:
природний заповідник, багатий історією,
за 1,5 кілометра від узбережжя, який століттями належав Церкві, а потім, в останні
150 років, — заможним банкірам і промисловцям», — пишуть газети.
За даними журналістів, острів, який
у Середньовіччі слугував притулком для
пап, Олександр Богуслаєв купив у дев’яти
сімей, які володіли Галлінарою протягом понад 40 літ.
Ширина та довжина острова — менш
як пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на 87 метрів.
Ех, чужі ми на святі життя…

П

n О Господи!

М

«Чия земля? Богуслаєва!»

вижило! Дуже обпечені ліві ручка та ніжка, а також
голова. У відділенні інтенсивної терапії дитина пройшла і штучну вентиляцію легень, і пересадку шкіри.
На порятунок малюка терміново потрібна була велика сума — її зібрали за добу. Та цього вистачило
на 20 днів лікування.
Родина буде вдячна кожному за підтримку —
і молитвою, і коштами. Гроші можна переказати
на картку Ощадбанку: 5167 8032 0961 2725 (Галина Трищук).

Фото 24tv.ua.

Навіть замок на цьому острові є.

n Пряма мова
Андрій ГЕРГЕРТ на псевдо «Червень»
(1978–2020), заступник командира
Української добровольчої армії (УДА),
комбат 8-го окремого батальйону
«Аратта», який помер 1 серпня від
онкохвороби шлунка, про Президента
Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО:

«

Головнокомандувач має бути авторитетом, грамотною людиною на чолі такої величезної країни, яка воює з імперією — жорстокою і страшною, дуже цинічною…
Він інший. Це людина, яка відчуває Україну, напевно, не так, як я, як ми, як люди, які
пройшли і проходять війну, які крізь себе пропускають цей біль сьогоднішньої
війни, втрат. І в цьому є велика
проблема — він інший, він носій іншого. Домовлятися, поступатися… Він слабкий.
Він не має сьогодні тих
якостей, які повинен мати лідер країни, котра воює з Мордором. Він не відчуває цієї
солі і цього болю.

»
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n Крик душі

«Не віддамо Ківерцівську
лікарню на поталу!»
З такими словами прийшла до редакції Тамара Чигрин
(на фото), депутат Ківерцівської районної ради,
яку турбує доля лікувального закладу, що надає допомогу
сільським жителям
Марія КАЩУК

ВЛАДА КАЖЕ МЕДИКАМ:
«НЕ БУДЕТЕ СПЕРЕЧАТИСЯ
— ОДЕРЖИТЕ НОВИЙ
РЕНТГЕНАПАРАТ»

Люди бояться, щоб на ошатні приміщення медичного закладу хтось
не поклав око.

тиву рухатися в цьому напрямку?
— Я знаю ситуацію не з
чужих слів. Коли працювала
заступницею голови районної ради, часто відвідувала лікарню, хотілося все зробити,
щоб вона ставала кращою. І
тепер, як кажуть, тримаю руку
на пульсі. На мою думку, біда
в тому, що районна влада не
може змиритися зі змінами,
які виникли в процесі реформ. Замість того, щоб допомагати колективу, районне
начальство вставляє палки в
колеса. Заповзялися зняти
керівника. Не вдалося з першої спроби — оголосили війну
працівникам лікарні. До свята
медичного працівника районна влада передала кілька «порожніх» грамот — і по всьому.
І якби ж то карантин завадив!
На збори трудового колективу
людей збирали, незважаючи
на короноавірус. Не радилися
з людьми з приводу кадрових
перестановок, натякнули: «Не
будете сперечатися — одержите новий рентгенапарат».
До слова, той, що є в лікарні,

ють працювати в одній структурі, і в Ковелі місцева влада
про медиків дбає, а спільно
можна багато чого досягти».
На Ковельське МТМО нам і
потрібно рівнятися. А не руйнувати лікарню, як планує
районне начальство. Під час
зустрічі з колективом, зокрема, воно озвучило ідею, щоб
частину приміщення віддати в
оренду під приватний медичний центр. А чи мають прості
люди гроші, щоби платити
приватникам?
— Але багато залежить
і від кадрового потенціалу

ся сума прибутку компаній,
з якої сплачуються дивіденди до держбюджету. Тому
списання таких безнадійних
боргів приведе до фінансового оздоровлення державних
компаній.
Вирішення цієї проблеми

запропоновано в законопроєкті №3800-1, воно було ініційоване групою депутатів майже з усіх фракцій. Аналогічне
рішення вже прийнято на ринку електроенергії. Верховна
Рада України ухвалила закон
про списання старих боргів між
учасниками ринку, і 15 липня
його підписав Президент.
Законопроєктом передбачено механізм зі списання
заборгованості по всьому
ланцюжку житлово-комунальних послуг для населення. Це дасть змогу провести
фінансове оздоровлення та
забезпечити економічну стабільність як усіх підприємств
галузі, так і ТОВ «Оператор
ГТС України» та НАК «Нафтогаз України». n

ЧИЇМИ ІНТЕРЕСАМИ
КЕРУЄТЬСЯ РАЙОННЕ
НАЧАЛЬСТВО?

Фото kivertsi.rayon.in.ua.

— Мої виборці — прості
люди, не олігархи. Але вони
заслуговують на доступну і
якісну медичну допомогу. І ми
спільно будемо відстоювати
це право, — почала розмову
Тамара Григорівна. — Дехто
вважає, що жителі району,
який знаходиться під боком
обласного центру, мають змогу обслуговуватися в Луцьку.
Однак мешканці сіл здебільшого віддають перевагу «своїй» лікарні — ближче, зручніше, дешевше. І умови для хворих створено належні.
— А в чому ж проблема?
Якщо заклад витримує конкуренцію і має пацієнтів, то
йому не повинно нічого загрожувати. Адже тепер фінансування забезпечує Національна служба здоров’я
за принципом «гроші йдуть
за хворим».
— Але спочатку ж потрібно
«узаконити» стосунки з НСЗУ з
огляду на процеси децентралізації. Всім відомо, що через
кілька місяців теперішнього
поділу області на райони вже
не буде. Отже, продовжувати
існувати у статусі районної
лікарні немає резону. Медики сподіваються, що зможуть
перейти «під крило» Ківерцівської міської об’єднаної
територіальної громади. Всі
організаційні питання потрібно вирішувати вже зараз:
змінювати підпорядкування,
спільно з керівництвом ОТГ
розробляти стратегію розвитку Ківерцівської лікарні, подавати документи в НСЗУ. Адже
бюджети формуються восени
і якщо зволікати, то можна
втратити цілий рік.
— І що ж заважає колек-

лікарні. Нелегко підібрати
хороших спеціалістів, якщо
нема чим їх заохотити.
— Іноді чуємо закиди, що в
Ківерцях багато лікарів старшого віку. Але й молодь є. За
останній час 7 нових спеціалістів прийшло. Є змога допомогти їм у вирішенні проблем із житлом. Залишилися
колишні лікарняні приміщення, які можна переобладнати, відремонтувати. Але, на
жаль, районна влада про це
не дбає.
— Екзаменом на професійність стала для ківерцівських медиків епідемія
коронавірусу. Що люди кажуть? Справляються з цією
хворобою у лікарні?
— Хоч у наших спеціалістів
нема новітнього обладнання,
і засобів захисту на перших
порах бракувало, лікарі й медперсонал не злякалися випробування. Часто виручали
благодійники, а от у райдержадміністрації вирішили, що
50 тисяч гривень для боротьби з коронавірусом забагато, — 10 тисяч з резервного
фонду забрали. Добре, що
Національна служба здоров’я
фінансує допомогу хворим,
завдяки цьому я нарікань від
пацієнтів не чула. А лежать у
Ківерцівській лікарні навіть
жителі з інших районів.
— Тамаро Григорівно,
знаю, що ви дуже активно
відстоюєте інтереси своїх
виборців. Плануєте й далі
це робити? Будете боротися за депутатський мандат
знову?
— Я залишаюся в команді тих, хто вболіває за долю
сільських людей, хоче зробити їхнє життя кращим. Ми
не боїмося говорити правду,
викривати зловживання. Наприклад, мені боляче, що з
вини районних посадовців
продукти, які через карантин
не використали для харчування школярів, не були вчасно
запропоновані нашій лікарні.
Про сир, масло, інші продукти, які потрібні хворим, згадали вже тоді, коли термін їхньої
придатності закінчувався. За
це винні мають відповісти.
Політична сила, до якої я належу, послідовна в своїх діях,
люди нам довіряють, тому
знову братиму участь у виборах. І вже сьогодні кажу від
імені своїх колег–однодумців
з Аграрної партії: «Не віддамо
лікарню в Ківерцях «рішалам»
на поталу!». n

ювали інтереси колективу. Не
було до чого придертися, хто
був у відпустці, хто мав вихідний, порушень не знайшли. А
от затвердити такий варіант
статуту, який був зручний для
районної влади, люди не дозволили. Прийняли лише нову
назву, бо у зв’язку з від’єднанням медичного закладу в
Олиці Ківерцівське ТМО стало
лікарнею.

випущений 1978 року. Про
забезпечення сучасним медичним обладнанням ніхто
не дбав, воно дуже потрібне,
але терпіти шантаж люди не
хочуть.

— Не секрет, що в нових умовах вдасться вижити далеко не всім лікувальним закладам. Адже
реформа вторинної ланки
медицини багатьох привела до безгрошів’я, до так
званої оптимізації, простіше кажучи, до скорочення
працівників, злиденного
існування. У Ківерцях такої
загрози нема?
— Звичайно, реформи в
галузі охорони здоров’я не
продумані. Поділ медицини
на первинну і вторинну ланку є
штучним і шкідливим. Приходить хвора людина до сімейного лікаря, а той у відпустці.
Щоб потрапити до «вузького»
спеціаліста, потрібно мати
скерування. От і доводиться
недужому оббивати пороги.
Недавно мені поставили запитання: «Чому в Ковелі медицина на дві голови вища, ніж
в інших районах і невеликих
містах?». Я відповіла: «Бо там
не відділяли «первинку» від
«вторинки», вони продовжу-

вже сьогодні кажу від імені своїх колег« Іоднодумців
з Аграрної партії: «Не віддамо
лікарню в Ківерцях «рішалам» на поталу!».

— Пані Тамаро, кажуть,
на сесії районної ради виник конфлікт з приводу змін
до статуту закладу. В чому
він полягав?
— Не можна важливі питання вирішувати кулуарно,
в колі «своїх». Є колектив, є
різні думки, погляди, треба
радитися, враховувати право
людей на інше бачення шляхів
розв’язання проблем. Цього
не було зроблено. Тому представники лікарні прийшли на
сесію. Їх не хотіли пускати,
потім перевіряли, чи не в робочий час працівники відсто-

»

n Варто знати

Загальна сума боргів на газовому
ринку сягнула 114 млрд грн
У Першій енергетичній асоціації України зазначають,
що чималі борги населення за газ та послуги
теплопостачання негативно впливають
на фінансовий стан НАК «Нафтогаз України»
та призводять до зменшення відрахувань
до державного бюджету
трімке збільшення
заборгованості за
газ та постачання тепла негативно впливає на фінансові результати
компаній, які перебувають у
державній власності, – каже
Віктор Меркушов, віцепре-

«С

зидент ПЕАУ. – Насамперед
зменшується сума дивідендів, яка має бути перерахована до держбюджету».
Експерт пояснив, що такі
компанії, як НАК «Нафтогаз
України», ТОВ «Оператор ГТС
України» та його попередник

Рада
« Верховна
України ухвалила
закон про списання
старих боргів
між учасниками
ринку.

»

АТ «Укртрансгаз», вимушені формувати резерви під
безнадійну заборгованість.
Внаслідок чого зменшуєть-

www.volyn.com.ua
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n Уроки пандемії

Чи може Луцьк розраховувати
на «амністію»?
Фото tsn.ua.

Із 3 серпня обласний
центр Волині позначений
на коронавірусній карті
України червоним. Міська
влада відмовилася
посилювати карантинні
обмеження. Так вчинили
і в Тернополі. Як відомо,
перегляд епідеміологічної
ситуації у регіонах будуть
проводити щоп’ятниці
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

У НАС СТАБІЛЬНІША
СИТУАЦІЯ, НІЖ У СУСІДІВ

У багатьох областях нині фіксують значний приріст випадків
інфікування, що й зумовило черговий антирекорд в Україні: станом на ранок 5 серпня було виявлено 1271 хворого з COVID-19,
293 особи госпіталізували, 24 —
померли. За словами міністра
охорони здоров’я Максима Степанова, найбільш проблемними
є Львівщина — 156 нових інфікованих за добу, Київ (+150), Харківщина (+146) та Івано-Франківська область (+127). А ось
Тернопільщину очільник МОЗ
похвалив: мовляв, поліпшення
показників дає підстави сподіватися на перехід до зеленої зони.
За попередню добу COVID-19 там
підхопили 28 мешканців, а два дні
тому — лише вісім.
Про Волинь під час брифінгу не згадували. Хіба що міністр
закликав органи місцевого самоврядування не розслаблятися
і вводити обмежувальні заходи
відповідно до норм адаптивного
карантину. Лучани ж із надією очікують п’ятниці, адже статистика
свідчить, що в нашому краї ситуація стабільніша, ніж у сусідніх
областях.
Загалом з початку пандемії на Волині зареєстровано
4064 випадки коронавірусу, а наприклад, у Львівській області —
10223, на Рівненщині — 6442,
у Чернівецькій області — 6298,
Івано-Франківській — 5168. Нема
в нас і різкого приросту хворих
за останні дні.
Станом на вчорашній ранок в області додалося 56 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк — 15,
Луцький район — 6, Любешівський — 10, Маневицький — 9,
Нововолинськ — 6, Ковельський
та Любомльський райони — по 4,
Ківерцівський та Іваничівський —
по 1. Одужало за добу 87 осіб.
Три випадки недуги завершилися летально (померли мешканці
Нововолинська, Ківерцівського
та Любешівського районів).
Головний державний лікар області Наталія Янко вважає, що епідемічна ситуація
на Волині контрольована й має
тенденцію до поліпшення. Коефіцієнти виявлення випадків інфікування й динаміки поширення
COVID-19 з кінця липня поступово знижуються.
До речі, у сусідів-рівненчан
ці показники перевищені вже
дев’ять днів поспіль. Протягом
попередньої доби там було виявлено 87 випадків інфікування,
напередодні в області захворіло
на коронавірус 85 мешканців.
Тож деяким територіям Рівненської області реально загрожує
червоний рівень небезпеки.
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n Фотофакт
«У МІСТІ ВІДЧУТТЯ,
ЩО ЦЕ НЕ ЧЕРВОНА,
А НАЙЗЕЛЕНІША ЗОНА
В КРАЇНІ...»

КОЛИ ХВОРІЄШ, СТАТИСТИКА
НЕ ХВИЛЮЄ…

— Тиждень чекали результатів ПЛР-тестування. Першою
занедужала дружина-медик,
потім підвищилася температура
у дитини, а тоді і я став відчувати
підозрілі симптоми: втратив нюх,
турбували жар і слабкість. Сімей-

тось скаже: подумаєш, проблема. Нехай матері радіють, що мають дитинку, це найбільша
винагорода. Комусь новий варіант заохочення
батьківства навіть більше підходить: гроші — краще,
аніж ящик з усіляким дріб’язком для немовляти.
Та мова не тільки про те, в якому вигляді буде
ця допомога. Тривожить інше: щоб матерям знов
не довелося оббивати пороги, аби її одержати. Обурює, що вини своєї у збоях із виконанням програми
урядовці не визнають.
— Коли народила старшого, тоді тільки почали
запроваджувати «бебі-бокси». Довго їх не було, ходила в управління соцзахисту кілька разів. Поки вибила, то вже багато речей для дитини стали замалі.
Кума ж моя торік дуже тішилася: пакунок принесли
їй у палату, все підійшло «по вищому розряду». Тому
я цього разу купила тільки найнеобхідніше. Не знала, що «бебі-бокси» вже відмінили, а зараз інструктую чоловіка, які кремчики, олійки треба придбати, —
розказувала лучанка Юля, тепер уже мама двох синочків.
— Аби ж ті 5 тисяч замість пакунка та дали відразу на руки. А то ж треба буде оформляти спеціальну банківську картку, шукати визначені магазини,
де її можна отоварити, перевірятимуть, що купила.
Гроші потрібні зараз, а поки вони розберуться з новою системою, то й рік мине, — висловлювала побоювання сусідка по палаті.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна зіпсованим настроєм цих жінок не переймається. Гордиться своїм «проєктом», який передбачає «цільову
грошову компенсаційну виплату замість натуральної
допомоги». А щоб обіцяні 5 тисяч у неблагополучних
родинах не пішли на алкоголь та цигарки, хоче доручити закладам торгівлі, щоб вони контролювали
ситуацію.
Народу ж врешті-решт пояснили, що нічого
надзвичайного не відбулося. Просто спеціалісти
державної установи «Професійні закупівлі» чогось
не врахували, учасники тендерів почали скаржитися, й Антимонопольний комітет ухвалив відмінити
результати торгів.
Ну не смертельно ж, без «пакунків малюка» можна
обійтися. У нас в Україні щороку відбуваються катавасії із закупівлею ліків для хворих, люди помирають,
не дочекавшись обіцяних безкоштовних препаратів,
і ніхто за це не несе відповідальності. Корупція, боротьба за сфери впливу, за відкати, корисливі інтереси чиновників із вищих ешелонів влади призводять
до трагічних наслідків, до втрати багатьох життів.
Минулого тижня спілкувалися із Надією Федоровою із села Поромів Іваничівського району, якій наприкінці минулого року в Ковельському МТМО зробили операцію з пересадки нирки. Донором став її чоловік. Подружжя Федорових дуже вдячне лікарям,
які успішно провели трансплантацію органа, адже
жінка тепер не прив’язана до процедури гемодіалізу,
добре почувається. Біда тільки, що треба приймати
ліки, які допомагають запобігти відторгненню нирки,
а ними зараз на забезпечують у повному обсязі.
— Віталій хоч і має тепер інвалідність, але мусить працювати, бо у нас двоє дітей і пенсій не вистачає на прожиття, а треба ще діставати препарати
для мене. І хіба тільки в нас така ситуація! Всі люди,
які живуть із трансплантованими органами, через
це страждають, — поділилася жінка.
Зверталися до редакції з подібною бідою й волиняни із рідкісними захворюваннями, й пацієнти
з онкопатологіями. Зволікання із закупівлями ліків
для них смерті подібне, але з року в рік ситуація повторюється. Хтось безкарно набиває кишені грішми,
наживаючись на чужих сльозах, а хтось збирає копійки на порятунок.
Що ж тут уже говорити про «бебі-бокси»? І про
те, що нікому навіть не спало на думку вибачитися
перед породіллями за завдані незручності… n

Х

А де ваша маска, пані Марічко? ☺

а у відділенні № 3 із 46 ліжок зайнято 21. У реанімації перебуває
6 пацієнтів. На апаратах штучної
вентиляції легень немає жодного. В обласній інфекційній лікарні передбачено 121 ліжко-місце
для госпіталізованих із коронавірусом, станом на 4 серпня
там перебувало 67 волинян,

керівники головних лікувальних закладів
« Нещодавно
Волині, де надають допомогу хворим з COVID-19,
спростували інформацію про те, що в них різко
збільшилася кількість пацієнтів.
ний лікар скерувала на лабораторне обстеження, здали мазки
на аналіз. Але пройшов день, два,
три — нема ні підтвердження,
ні спростування підозри. Телефонували, допитувалися, адже
ми контактували з іншими людьми, їм може загрожувати хвороба. Нарешті через тиждень мені
на телефон прийшло повідомлення, що результат негативний.
Чесно кажучи, щодо цього в мене
є сумніви, — розповідав колега. — Боюсь виходити на роботу,
щоб усю редакцію не заразити.
Для молодої сім’ї, на щастя,
все обійшлося. Але у багатьох
випадках зволікання з визначенням діагнозу, тривале очікування
«присуду» призводять до важких
ускладнень. Під час попередніх
брифінгів в облдержадміністрації
зазначали, що черги на тестування вдалося ліквідувати, у лабораторіях встигають провести дослідження всіх зразків біоматеріалу,
які надходять щодня. Загалом
в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 22 663 особи. В тому числі
за попередню добу — 280. Але
в цьому від сусідніх областей
ми відстаємо.
Нещодавно керівники головних лікувальних закладів
Волині, де надають допомогу
хворим з COVID-19, спростували інформацію про те, що в них
різко збільшилася кількість пацієнтів. Очільник обласної клінічної лікарні Олександр Дудар
повідомив, що в інфекційному
відділенні № 2 на 48 ліжко-місць
зараз перебуває 30 хворих,

А СКАЗАТИ «ВИБАЧТЕ,
МАТУСІ» НІКОМУ
Й НА ДУМКУ НЕ СПАЛО…
Вже кілька місяців лікарі пологових відділень
мають додатковий клопіт — мусять пояснювати
породіллям, чому їм не видають «бебібоксів», держава ж гарантувала цю маленьку
приємність. І ось нарешті після тривалої
мовчанки чиновники заговорили про «новий
проєкт для новонароджених»

Телеведуча Марічка Падалко завітала до обласного
центру Волині. Вона встигла
трохи походити містом та навіть зробила фото біля замку
Любарта. Емоціями поділилася у своєму інстаграмі.
«Привіт, Луцьк. Робоча поїздка
мене заскочила в «червоній»
зоні карантину. Але в місті
відчуття, що це найзеленіша
зона в країні – в маленьких
крамничках продавці без
масок, годі вже казати про
покупців. Захисний засіб, можливо, носить у приміщенні,
один з п’яти. Тільки в одному
місці бачили на літній терасі
офіціантів у масках».

Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

»

ще 29 осіб — під підозрою.
Коли хворієш, статистика
не хвилює. Але все ж люди хочуть
мати змогу оперативно проходити тестування, хочуть мати певність, що у випадку недуги вони
отримають своєчасну і якісну
допомогу. А владі важливо мати
об’єктивну картину із рівнем
захворюваності, щоб правильно оцінювати рівень небезпеки.
Адже в області продовжують виникати спалахи коронавірусної
інфекції.
Один із них стався у Нововолинську, який за рівнем поширення епідемічної небезпеки належить до «жовтої» зони. Загалом
за весь період пандемії у місті
зареєстровано 249 інфікованих
COVID-19, 9 жителів померло від
цієї недуги. Останньою жертвою
коронавірусу став 91-річний пацієнт, котрий мав супутні захворювання. Тривожить ситуація
на ТзОВ «Володимирська фабрика гофротари», де зареєстровано 23 лабораторно підтверджені
випадки COVID-19. Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. На підприємстві працює
105 осіб.
Почастішали спалахи коронавірусної інфекції і в Луцькому
районі. З деякими там уже справилися, але виникають нові осередки. Так після престольного
празника в селі Тарасове захворіли священник та його дружина.
Недуга не зважає на сан, вік, посаду, соціальний статус. Тож усім
треба берегтися й дбати про безпеку інших. n

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

КРІЗЬ ДОТИК ДУШІ
ПРОРОСТАЄ ДОВІРА
Олена БАРТКО

Мурашки по шкірі…
Цілунок, як цукор…
Чи є щастя міра?
Лише б не розлука!
«Кохаю безмежно…» —
Слова-невидимки…
Так тепло, бентежно.
Згубились хвилинки.
Крізь дотик душі
Проростає довіра.
До серця ключі —
То кохання є щире.
У погляді пристрасть.
Чи є порятунок?
Тонути? Поплисти?
Як цукор цілунок…
Замріяний час
До щоки доторкнеться.
Розчиниться враз
I зупиниться в серці.
Всі зайві слова…
Лиш кохання й довіра.
Сплелись серця два.
Це і є щастя міра…
м. Луцьк. n
Фото pustunchik.ua.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ
У ПАРІ
57–літній удівець, живу в селі
неподалік Луцька, матеріально забезпечений. У будинку є газ, вода,
а ось хазяйки нема. Візьму за дружину жінку моїх років. Бажано із
села. Мій тел. 0994681310.
ххх
Ніщо так не пригнічує людину,
як самотність. Особливо, коли ти
вже на пенсії, коли менше можливості спілкуватися з людьми. Хотіла
б познайомитися з добрим, порядним, таким же одиноким, як я, чоловіком, поряд з яким можна було
б відчути підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені людина, яка веде здоровий спосіб життя, яка цінує взаєморозуміння і теплоту та щирість
стосунків. Мій тел. 0687789691.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю,
нормальної зовнішності (57 років, зріст 170 сантиметрів, вага
75 кілограмів) познайомиться із
самотньою жінкою–волинянкою
із сільської місцевості. Мій тел.
0988728167.
ххх
Порядний, добрий, чесний та
вірний чоловік шукає жінку віком
35– 40 років (дитина на заваді не
стане). Живу в Луцьку, житлом та
матеріально забезпечений. Не п’ю,
не курю, веду здоровий спосіб життя. Заради розваги прошу не турбувати. Мій тел. 0965756860.
ххх
Мені 52 роки, не курю, не зловживаю спиртними напоями. Хотів
би зустріти сільську жіночку віком
50 — 60 років, яка б погодилася на
переїзд до мене. Бажано, аби вона
була з Рожищенського району. Мій
тел. 0505099155.(дзвонити з
18-ї до 21-ї години).
ххх
Пропоную гарне житло для подружнього життя моложавій, здоровій жінці. Мені за 60, високий,
стрункий, на здоров’я не скаржуся. Привабливий, освіта вища, філологічна, мешкаю в місті. Мій тел.
0634116708.

Фото 24smi.org.

n Ніхто, крім тебе
Фото із домашнього архіву родини БАРАНЮКІВ.

Ще солдатом був Микола Баранюк, коли покликав Світлану заміж.
«Це і є щастя міра...»

n Почуття славетних

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Батьки мужніли, діти виростали...

«ТРЕБА БУЛО ПРИЇХАТИ ІЗ ВІННИЧЧИНИ
НА ВОЛИНЬ, ЩОБ ТУТ ЗНАЙТИ СВОЮ ДОЛЮ!»
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Більш як пів століття подружжя лучан — Світлана й
Микола Баранюки — у шлюбі. Двох синів виростили,
онуків дочекалися. А ніби вчора було: танці,
проводжання додому дівчини, яка сподобалася з
першого погляду, пропозиція руки і серця, спільна
життєва дорога… Сьогодні все це — на чорно-білих
фотознімках, де вони молоді
Катерина ЗУБЧУК

«СВІТЛАНА ІЗ СЕЛА,
Я — СІЛЬСЬКИЙ ХЛОПЕЦЬ,
ТОЖ ВІДЧУВ СПОРІДНЕНУ
ДУШУ»

Знайомство з нашими героями почалося зі спогадів, підкріплених світлинами, яких у родині
багато. Звертаю увагу на те, що
нема сучасних — кольорових.
Кажу, мовляв, нічого, зараз зробимо. І перша реакція Світлани
Григорівни:
— Тільки без зйомок. Я уже в
такому віці, що і в дзеркало мало
дивлюся. Навіть розчісуюся здебільшого без люстерка. Не хочу
бачити, якою стала з роками, порівнювати з тим, якою була.
Тож коли дійшло до фотографування, то перш за все показала
кадри співбесідниці, аби вона пересвідчилася, що їй зовсім нема
чого боятися: зі світлини дивиться
жінка, про яку ні в якому разі не
скажеш, що вона нефотогенічна.
А що вік поважний, то можна тільки Богу подякувати за подаровані
літа. Та ще й у парі!
Як же зустрілися вони — хлопець із Вінниччини й дівчина–волинянка?
— Я родом із села Росоша Липовецького району, — розповідає
Микола Михайлович. – І не думав,
що призвуть мене на строкову

службу і вже все своє подальше
життя я буватиму в рідних краях
лише як гість. Треба було приїхати із Вінниччини на Волинь, щоб
знайти свою долю!
І спогад про те, як то вони з
майбутньою дружиною зустрілися:
— Служив я в Луцьку — в штабі
ракетної дивізії. Десь напровесні
1967 року батько навідався сюди,
щоб побачити, як служиться солдатові. Поселив я його в готелі.
Він, утомлений з дороги, ліг спати, а я, скориставшись тим, що
мав звільнення у зв’язку з приїздом рідні, пішов на стадіон —
там був танцювальний майданчик.
І знову до знімків, на яких можна побачити, яку дівчину запросив
Микола Михайлович, а тоді бравий солдат Микола, на танець,
додому провів. А там і дружба
зав’язалася. Недовго вони зустрічалися. Через пару місяців послав
хлопець матері фото Світлани і
написав про свій намір женитися.
Розповів, що його обраниця працює в Луцьку, а живе у Жидичині,
що неподалік обласного центру.
Як зараз чоловік вважає, те, що
Світлана із села і він — хлопець
сільський, зіграло свою роль: відчув споріднену душу.
— Я так і не знаю, – каже
Світлана Григорівна, — який знімок побачила тоді моя майбут-

пам’ятала, як вони танцювали на
подвір’ї під мелодії духового оркестру, як її бабуся Домця йшла у
коло з весільними піснями, радіючи за внуку.
До речі, коли мова зайшла про
те, як же Микола освідчувався, то
жінка сказала:
— Він сором’язливим був.
Якихось таких особливих освідчень, коли ми ще зустрічалися, я й
не чула від нього. Хоч три заповітні слова: «Я тебе люблю», звичайно, були. У нього краще в листах
це виходило. Уже після весілля я
заочно навчалася у Львівському
фінансовому технікумі (здобувши фах бухгалтера, жінка багато
років працювала в інспекції державного страхування. — Авт.) і
як бувала на сесіях, то чоловік
мені листи писав. Ось у тих своїх
посланнях, яких не менше сотні
назбиралося, давав волю емоціям, не соромився бути відвертим. Я їх бережу. Тільки недавно,
коли наводила в шафах порядок,
забрала їх і вивезла у Жидичин, у
батьківську хату, яка нам дісталася у спадок і де ми тепер у теплу
пору року буваємо більше, ніж у
Луцьку.
І коли випадав якийсь «не такий» день («а життя прожити — не
поле перейти»), жінка, щоб підняти собі настрій, читала ті листи, де
вона «Світланочка», «Світлячок»,
де чоловік пише, що сумує в розлуці за нею, чекає з нетерпінням
її повернення додому. Як мовиться, під настрій і синам зачитувала
рядки з тих листів, аби батько і
таким поставав у їхній уяві.
Життя складається із безлічі
митей і дуже важливо, коли є такі,
які приємно згадати. А їх було
чимало. Бо ж, як сама жінка говорить, чоловік її — цікава людина. Він і книжками захоплювався
завжди (й не лише купував, а й
читав), і рибалкою, полюванням.

«ПЕРШИЙ РАЗ ЗА ВСЕ ЖИТТЯ
Я ПОТРАПИЛА У САНАТОРІЙ,
КОЛИ СИН–АТОВЕЦЬ
ЗАПРОПОНУВАВ РОЗДІЛИТИ
НА ДВОХ ЙОГО ПУТІВКУ»

Ми розмовляли з подружжям
у їхній затишній квартирі на вулиці Гулака-Артемовського. Сюди
вони переїхали в середині 1980–х
(«до цього жили і в одній кімнаті зі
спільною кухнею на три сім’ї, поки
одержали окреме двокімнатне
житло»).
— Он бачите — під вікном вишня, — каже Світлана Григорівна.
– Велика вже, від нашого першого поверху сягнула четвертого. А
виросла при нас — хтось кісточку
кинув. Ми за цей час постаріли…
І спогад про те, яким було їхнє
життя впродовж більш як пів століття:
— Оте, що обоє ми — люди із
сільським корінням, визначало
багато. Свої відпустки проводили
у батьків: два тижні в Жидичині,
два — у Росоші. Літом треба було
їм і в городі допомогти, і сіна на
зиму для худоби заготовити. Одне
слово, по курортах не їздили. Бо
як Миколі й пропонували на службі путівку, то він відмовлявся: а що
я там буду робити? За все життя я раз відпочивала в санаторії
«Пролісок». Молодший син Олег,
який був мобілізований у 2014–
му, в першу хвилю, і майже два
роки воював, одержавши путівку,
сказав: «Мам, давай поділимо на
двох». (Старший наш Юрій — теж
атовець, але як ракетник був далі
від передової, а Олег ходив біля
смерті, знає, що то — втрачати
побратимів). Ось тоді я побачила,
що таке відпочинок — тебе погодують, полікують, ти погуляєш на
природі.
І все ж, як говорить жінка, їй
найкомфортніше, навіть зараз,
коли й хвороби обсіли, у своєму рідному Жидичині. Бо любить
працювати на землі — садити,

може здатися, що Світлана Григорівна аж
« Комусь
занадто догоджала своєму чоловікові. Сама ж вона
з приводу цього іншої думки: це і є любов!

Більш як півстоліття подружжя Баранюків у парі.

ня свекруха. Може, і той, де я у
військовій формі (якийсь час і я,
коли оголосили такий призов для
жінок, служила в армії, в тій самій ракетній дивізії, куди згодом
потрапив Микола). А вже, як ми
одружилися, то лист — відповідь
із Росоші — читала. Писала мати,
що «дівчина як дівчина, тобі видніше, ми приймемо твій вибір…».
«ВІЙСЬКОВИЙ УАЗ ЛЕДЬ
ДОВІЗ НАС ГРУНТОВОЮ
ДОРОГОЮ ДО ТРАСИ,
ДЕ ЧЕКАЛО ТАКСІ»

Весілля було в листопаді
1967–го в Жидичині, у батьківській хаті нареченої. Приїхала
рідня із Росоші, прийшли співслуживці Миколи, зібралися гості
Світлани. З фото, зробленого на

пам’ять про цей день, видно, які
молодята гарні і щасливі. Так сталося, що урочистість припала на
День ракетних військ, який став
для чоловіка на багато років подвійним святом. Адже, відслуживши строкову, він так і залишився
в армії. У званні прапорщика мав,
як каже, посаду капітанську — був
ад’ютантом начальника штабу ракетної дивізії.
Реєстрували вони шлюб ще у
старому загсі, що на вулиці Шевченка. Миколі дали на службі військового УАЗика. Він ледь довіз,
як пригадують, грунтовою дорогою, яку розвезло дощової пори,
до траси, де на них чекало таксі.
Був холодний листопадовий день,
але молодята не відчували цього.
Світлана Григорівна назавжди за-

І навіть віршував трохи… На прохання дружини чоловік прочитав
пару куплетиків, у яких його любов і до Волині, де, вважай, минуло все життя, і до рідної Росоші
на Вінниччині, яка завжди буде з
ним, бо там закопана його пуповина.
— Правда, — говорила жінка,
коли про хобі Миколи Михайловича зайшла мова, — мені важко
зрозуміти, як можна пів дня просидіти на ставку чи річці, не спускаючи очі з поплавка, — клюне
чи не клюне? Один раз Микола і
мене взяв із собою. Я лежала, нібито загоряла, а в голові роїлися
думки: скільки б то роботи переробила за цей час?! Але при цьому ніколи не перечила чоловікові,
бо приймала його таким, який він
є. І якщо чула, бувало, від знайомих, що наш шлюб такий міцний
значною мірою завдяки моєму характеру, жіночій поступливості, то
це справді так.
Комусь може здатися, що
Світлана Григорівна аж занадто догоджала своєму чоловікові.
Сама ж вона з приводу цього іншої думки: це і є любов!

»

сіяти, заглядати, чи ж зійшло, порядок на грядках наводити. Тож
чоловік на роботу (він і на пенсії
не сидить без діла — влаштувався
в охорону однієї з фірм мобільного зв’язку), а Світлана Григорівна
— у своє село. Коли Микола Михайлович вихідний, то забирають
свого кота Барсика, який за п’ятнадцять років життя став членом
їхньої сім’ї, і всі відправляються в
Жидичин.
А як же Росоша — уже така
дорога подружжю, їхнім синам,
які знають її з дитинства? Після
смерті батьків, як почула від своїх співбесідників, уже рідше там
бували.
— Але дуже хочеться ще хоч
раз потрапити в той край, який і
Світлані полюбився. Там же я ріс,
корів пас, із хлопцями бігав, — з
ностальгійною ноткою каже чоловік.
— І я думаю, що це збудеться,
— додає жінка. – Син Юрій пропонує завезти, аби ми зібралися…
Дай Бог, зберемося. Бо ж і на Вінниччині часточка нашого сімейного життя довжиною більш як пів
століття. n

З юності й до зрілості Нікколо Паганіні (1782-1840) приходив до коханої,
яка покірно приймала блудного друга.

При погляді на портрет
віртуоза люди шепотіли:
«На чорта схожий»
І в той же час, незважаючи на непрезентабельну
зовнішність, легендарний скрипаль мав багато коханок
Марина ЛУГОВА

ивлячись на фото цього музиканта, сучасники
дивувалися, як йому це
вдавалося. Жовтувате обличчя, гострий ніс, чорні, як вуглини, очі і скуйовджене темне
волосся — ось його портрет.
Як тільки юнакові виповнилося
20 років, у нього з’явилася
дама Елеонора де Лука, яка
везла вечорами скрипаля у
власний маєток, щоб відпочити після концертів.
Наступною музою Паганіні стала покровителька
мистецтв, сестра Наполеона
– Еліза Бонапарт Бачоккі, яка
наблизила коханого до двору
і всіляко підтримувала його.
Стосунки зав’язалися непрості, але настільки пристрасні,
що в цей період скрипаль пише
24 каприси на одному, як кажуть, подиху. В етюдах розкривається все, що почував юнак
до красуні–принцеси: біль,
страх, кохання, ненависть і захоплення. Цей твір досі не дає
спокою слухачам, багато з яких
вважають, що в цей момент рукою композитора керував сам
диявол.
Розлучившись з Елізою,
Нікколо повернувся до гастролей, де й познайомився з
Анджеліною Каванною. Дівчина — дочка кравця — віддала
останні гроші за можливість
побачити великого віртуоза.
Оскільки довкола музиканта
були містичні чутки, то Анджеліна вирішила сама переконатися в «сатанизмі» і пробралася за куліси. Молоді люди
вмить покохали одне одного.
Щоб не розлучатися, красуня
відправилася у спільне турне в
Парму, навіть не сповістивши
про це батькові. Через два місяці якогось дня вона повідомила співмешканцю, що незабаром стане матір’ю.
Музикант відправив подругу в Геную до родичів, де
її і знайшов батько. Кравець
звинуватив Паганіні у розпусті
дочки і подав на нього в суд.
Поки тривали судові засідання,
Анджеліна народила, але дитя
померло. Скрипаль виплатив
грошову компенсацію сім’ї Каванно.

Д

Через три місяці влюбливий
Нікколо зав’язав нові стосунки
зі співачкою Антонією Бьянкі,
котра виступала на сцені «Ла
Скала». Пара жила настільки
дивно, що не раз привертала
до себе увагу тих, хто їх оточував. Антонія любила музиканта, але постійно зраджувала.
Дівчина пояснювала це тим,
що Паганіні часто хворів, і їй не
вистачало уваги. Власні зради співачка не приховувала.
Коханий також у боргу не залишався і заводив інтрижки з
будь–ким.
У 1825 році у пари народився син, якого назвали Ахілл.
Скрипаль, який мріяв про дітей, безмежно зрадів цьому.
Щоб створити для нащадка
умови і забезпечити подальше
життя, молодий батько поринув у творчість і заробляння
грошей, не забуваючи при
цьому приділяти увагу Ахіллу,
якого дуже любив. Подружжя
розлучилося, коли дитині виповнилося три роки. Нікколо
добився одноосібної опіки над
малюком.
Незважаючи на любовні походеньки, скрипаль усе життя
був прив’язаний лише до одної жінки — Елеонори де Лука.
З юності і до зрілості він приходив до коханої, яка покірно
приймала блудного друга.
Восени Паганіні приїхав
відвідати Геную, але ця поїздка далася йому нелегко. Великого віртуоза підкосив туберкульоз, через що чоловіка
мучив виснажливий кашель і
набряк ніг. Останні місяці перед смертю він навіть не виходив із дому. У 1840–му хвороба
полонила 57-літнього Нікколо,
який на смертному одрі пальцями перебирав струни улюбленої скрипки, не маючи сил
підняти смичок. У цьому ж році
великий музикант помер. За
однією з версій, церковнослужителі заборонили хоронити
тіло Паганіні, оскільки перед
смертю він не прийняв сповіді.
Його кремували, а прах берегла Елеонора де Лука. За іншим
джерелом, скрипаля поховали
у Валь–Польчевере, і через 19
років син Ахілл добився перенесення останків батька на
Пармське кладовище. n

n Усміхніться!
Фотограф на весіллі:
— А де ж наша щаслива
пара?

Один з гостей:
— Та ось же вони: наречена і її мати …
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ОВИНИ КРАЮ

n Круто!

Неймовірно: випускниця
з Рівненщини набрала на ЗНО
798 балів із 800 можливих!

НЕЗВИЧАЙНЕ
ВІДРЯДЖЕННЯ ТРИВАЄ
Фото ogo.ua.

Одинадцятикласниця
Крупецької
загальноосвітньої школи,
що в Радивилівському
районі, Віолетта
Ольшанська каже:
складати зовнішнє
незалежне оцінювання
їй було легко

Рівненські рятувальники у складі ООС
продовжують відновлювальні роботи у
прифронтових населених пунктах
Богдана КАТЕРИНЧУК

а сорок чотири робочі дні вони, повідомляє пресцентр упраління ДСНС у Рівненській області, у селищі Луганське Бахмутського району Донецької
області полагодили покриття 56 дахів житлових будинків.
Нагадаємо, що 9 червня загін рятувальників із
20 осіб особового складу на двох одиницях спецтехніки вирушив на Схід України. Рівненчани виконують
поставлені завдання з відновлення пошкоджених від
артилерійських обстрілів житлових будинків в районі
проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області, а також систем життєзабезпечення на звільнених
територіях.
Роботи продовжуються. Рівненчани перебуватимуть на Донеччині до 19 серпня. n

З

Валентина ГОРДИЧ,
suspilne.media

математики я маю
200 балів, з хімії також
200, з фізики – 199, з
української мови та літератури
– 199», – розповідає Віола. Дівчина готувалася до іспитів самостійно, без репетиторів. І набрала 798 балів із максимальних
800! Хоча й зізнається, що неочікуваним був результат лише з
української мови та літератури,
адже математика, фізика і хімія
цікавили її змалку. «Мені набагато легше писати фізику, ніж, наприклад, англійську», – каже Віолетта Ольшанська. Поглиблено
вивчати ці предмети взялася
під час підготовки до районних
і обласних олімпіад, у яких неодноразово ставала призеркою.
А цьогоріч дівчина здобула 3-тє
місце на всеукраїнському етапі
олімпіади з хімії. Готуватися до
неї довелося за оксфордською
програмою.
«Підручник – англійською
мовою, перекладу нема, ніхто
не хоче цього зробити. Довелося Віолі читати англійською
матеріали з органічної хімії»,
– розповідає Тетяна Ольшанська, вчителька і мама здібної
учениці. Тож цілком очевидно,
що й іноземну дівчина знає на
високому рівні. До речі, ЗНО
з хімії Віолетта писала в день
народження пані Тетяни і в по-

www.volyn.com.ua

«З

ПУСТИВ ГОСТЯ В ХАТУ
НА СВОЮ ПОГИБЕЛЬ
А ще Віолетта чудово малює та успішно закінчила Радивилівську школу мистецтв.

дарунок пообіцяла максимальний результат – як мамі і як
учительці хімії. Як бачимо, слова дотримала! А Тетяна Ольшанська додає, що це вперше
її учениця отримала 200 балів

був
« Неочікуваним
результат лише
з української мови
та літератури, адже
математика, фізика
і хімія цікавили її
змалку.

»

на зовнішньому незалежному
оцінюванні.
Хоч Віолетта – донька педагогів, примусу до навчання
не було ніколи. Як запевняє
мама, дівчинка і до уроків, і до
ЗНО готувалася сама. А зна-

йомі їхньої сім’ї кажуть, що в її
великому успіху ні на мить не
сумнівалися, адже випускниця
– цілеспрямована й наполеглива в усьому. Вона ще й чудово
малює, закінчила Радивилівську школу мистецтв.
Своє майбутнє Віолетта
хоче пов’язати з хімією, адже
ця наука її цікавила змалечку,
перші елементи таблиці Менделєєва знала, коли йшла до
першого класу. Шкільний курс
хімії дівчина опанувала ще в середній ланці, а в 10–11 класах
працювала за індивідуальною
програмою. Тому пріоритетним
хоче для себе обрати хімічний
факультет Київської політехніки.
Побажаймо їй успіху
в житті!
Відеорозповідь
про дівчину дивіться
на сайті VOLYN.COM.UA..

Повідомлення про раптову смерть 58-літнього
жителя села Балашівка Березнівського району,
що на Рівненщині, надійшло до правоохоронців
минулої неділі о 16-й годині
Олена ВОЛИНЕЦЬ

лідчо–оперативна група, повідомляє відділ комунікації поліції області, попередньо встановила,
що вранці після риболовлі двоє рідних братів повернулися додому і разом з односельцем продовжили
чаркування. 50-літній чоловік пішов спати, а між його
старшим братом і 53-річним гостем виникла суперечка,
в результаті якої численні ножові удари у спину отримав
власник будинку. Медики «швидкої» лише констатували
смерть чоловіка.
Зловмисника затримали. Слідчі Березнівського відділення поліції повідомили йому про підозру у вчиненні
умисного вбивства. 4 серпня Березнівський районний
суд за вчинення умисного вбивства обрав йому запобіжний захід: задоволено клопотання слідчого — підозрюваного взяли під варту строком на 60 діб у залі
суду. До речі, чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців за зберігання майна, отриманого злочинним
шляхом, і приховування злочину. Тепер йому загрожує
позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA

Р Е К Л А М А

Вітаємо!
Завтра виповнюється 80 років від дня народження дорогій мамі, бабусі, прабабусі
Надії Миколаївні
ГАВРИЛЮК,
уродженки села Волиця Турійського району.
Хай у душі цвіте весна, а в житті все буде мирно та спокійно. Нехай всі ваші дні будуть наповнені любов’ю, удачею, приємними клопотами,
прекрасним самопочуттям і оптимістичним настроєм.
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий вік.
Із ювілеєм вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік.
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!
З любов’ю та повагою
діти, внуки, правнуки.

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

8, 15 та 22 серпня

ПРОДАМ пісок, щебінь різних
фракцій, цемент М500, цеглу червону
чорнову, відсів, дрова твердих порід.

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

Тел.: 095-53-55-663, 097-75-16-430.

Тел.: 0991813332, 0976492371.

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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 3–кімнатна квартира
в новобудові (м. Луцьк). Тел. 097 10
20 995.
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 Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад–город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670.
l Продається земельна ділянка
(12 соток) у с. Новостав Луцького району (аеродром). Тел.: 050 37 83 675,
096 00 06 711.

АВТОРИНОК

l

Продається автомобіль «Таврія»,
1991 р. в., гаражне збереження. Тел.:
096 30 97 938, 095 18 75 180.
l Продається автомобіль «Опель
Кадет», 1986 р. в., у доброму стані,

двигун працює відмінно. Тел. 095 19
96 842.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

l Продається нова решетна віялка.
Тел.: 066 71 51 662, 095 22 79 015.
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),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес–підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли
«DEFRO», різну с/г техніку. Тел.: 097
23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ

l

Продам цеглу білу та червону (нову
та б/в), щифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам 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 Продається молода добра корова,
тільна третім телям. Можливий торг
(с. Топілля Млинівського району). Тел.
099 68 40 256.
l Продам корову і свиню, високопродуктивні, вигодувані натуральними кормами. Тел. 067 16 58 902.
l Продається у с. Датинь Ратнів-
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ського району добрий кінь (6 років).
Ціна договірна. Тел.: 095 15 19 117,
050 95 54 919.
l Продається тушка свині, вигодувана натуральними кормами. Ціна 73-75
грн/кг. Тел.: 066 37 12 510, 066 17 67
689.
l У с. Лаврів Луцького району продається спокійна робоча кобила
(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 Куплю пшеницю, ячмінь. Тел.: 096
00 06 711, 050 37 83 675.

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.
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n Сильні духом

n Кримінал

Боротися з недугою Юрію Нінічуку
допомагає… миловаріння
Фото з особистого архіву родини НІНІЧУКІВ.

Закінчення. Початок на с. 1
Алла ЛІСОВА

к далі жити? Вирішили: треба
брати себе в руки й боротися. Почали пити медикаменти, займатися спершу з реабілітологом, згодом уже без нього.
Лікувалися в санаторії «Дачний»,
у Трускавці у відомого світила медицини професора Володимира
Козявкіна.
Із наближенням шкільного віку
почали думати, куди піти навчатися. Побоювалися, що в звичайному
закладі діти будуть сміятися з «не
такого, як усі, хлопчика». Аби не
травмувати психіку сина, зупинилися на спецшколі №9.
— Знаєте, я ніколи про це не
пошкодувала, — з вдячністю і теплотою розповіла Яна. — Там педагогічний персонал незвичайний
— вони не лише виконують службові обов’язки, а й вкладають у дітей
душу. Особливо по–материнськи
турбувалася про Юру його перша
вчителька Ніна Дмитрівна Савицька. І в туалет його заведе, і нагодує,
і приголубить…
На початках мама просиджувала годинами під кабінетом, де займався син. А якось підійшла до неї
директорка і… попросила йти додому. З тих пір Юра став самостійним.

Я

«ПІВ РОКУ БУВ У ГІПСІ, ПОПРИ
СИЛЬНИЙ БІЛЬ НАВЧИВСЯ
ХОДИТИ ІЗ ХОДУНЦЯМИ»

Пересувався спочатку на інвалідному візку, потім опанував велосипед, далі навчився ходити за
руку. Коли настав час іти в старшу
школу, вибрали ЗОШ №2, де став
дев’ятикласником.
— Нас там теж зустріли дуже
приязно. Прекрасний колектив на
чолі з Аллою Анатоліївною Кобиш
зробили все, аби Юра швидко
адаптувався в учнівському середовищі. І він задоволений, хоча для
нас настав важкий період, — ділиться сокровенним мама.
Провчився два місяці, а попереду чекали три складні операції
в столичному Інституті травматології та ортопедії. Один Бог тільки
знає, каже Яна, що їм обом довелося пережити. Пів року Юра був
у гіпсі. Хлопець відчував сильний
біль, особливо коли знімали шви
та джгути й знову накладали гіпс.
Усіляко підтримував професор Володимир Юрійович Гошко — лікар
від Бога. Після трьох із половиною
місяців, проведених у лікарняній палаті, вчилися по–новому входити в
звичний ритм життя, хоча Юра не
міг вставати з ліжка.
Розрадою були його «друзі» —
папуга Фелікс, а згодом — собака
Тофі. Але найбільше все ж таки допомагали вчителі та учні, які відвідували хлопця. Настрій поліпшав,
коли, подивившись нові рентгенівські знімки, професор дав добро
підніматися і поволі ходити з ходунцями. Потім — знову гіпс, і то сказали, що не останній раз. Почали гуляти у візку. Часто друзі брали в свою
компанію, що позитивно впливало
на його душевний стан. З мамою
теж виробили щоденний маршрут:
парк — лікарня — школа. Багато
читав — фантастику й особливо
про спорт. Більше того, «підсів» на
футбол. Стежив за перебігом Євро2016, закохався у спортивну журна-
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Тепер уже
доведеться
попрощатися з волею
За наполегливої позиції прокурорів
галузевого відділу прокуратури
Волинської області Волинський
апеляційний суд скасував ухвалу
Шацького районного суду, якою було
відмовлено в задоволенні клопотання
Шацького районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в
області про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням
волинянину, засудженому за вчинення
низки крадіжок
Наталія МУРАХЕВИЧ

квітні 2018–го чоловіка засудили на
4 роки позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку. Та уже
через кілька днів після проголошення вироку
він був притягнутий до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані
алкогольного сп’яніння. До кінця того року в
його «послужному списку» було п’ять правопорушень.
У 2019–му, будучи письмово попередженим
про можливість скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення у місця позбавлення волі, чоловік вчинив
ще десять адміністративних правопорушень.
Він їздив п’яним і без документів на право керування авто, розпивав алкоголь у заборонених
місцях. Одних лише несплачених штрафів за
ним — на суму понад 100 тисяч гривень.
Проте Шацький районний суд не вважав за
потрібне задовольнити клопотання про скасування чоловікові звільнення від відбування
покарання з випробуванням, у зв’язку із чим
прокуратура подала апеляційну скаргу. Суд
апеляційної інстанції пристав на позицію прокуратури, відтак тепер волинянин чотири роки
відбуватиме покарання за ґратами. n

У

Пані Яна та Юрій Нінічуки вірять, що хворобу вони обов’язково подолають.

лістику. Всім казав, що хоче стати,
як і його хрещений Роман Тимощук,
спортивним коментатором.
Захопився також психологією.
Ще раніше став активним читачем
центральної міської бібліотеки. Навіть брав участь у Всеукраїнському
конкурсі дитячого читання «Книгоманія» і став переможцем. Словом,
Юра, незважаючи на свою інвалідність, брався за все. Паралельно
щоденно працював над собою, аби
наблизити той час, коли можна буде

своїми пахучими,
« Зікрасивими
й корисними
виробами брав участь
у виставках-ярмарках.
Товар розходився
на ура.

»

самому вийти на вулицю.
— Карантин завадив повноцінній реабілітації, — бідкаються.
— Раніше займалися на тренажері
«Мотомед» у медико–реабілітаційному центрі, що в рідному Нововолинську. Зараз його закрили.
Але ми не здаємося. За будь–якої
погоди ходимо на вулицю. Багато
займаємося вдома — це і качання
преса, і розтяжка на ліжку та шведській стінці… А цього року в сина
почався ще один етап у житті. Він
захопився варінням мила.
«ЩОБ СТАТИ ЦІЛКОМ
САМОСТІЙНИМ І ВТІЛИТИ
МРІЮ, ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ»

Якось відома в шахтарському
місті майстриня Любов Вавдічік запропонувала прийти на майстер–
клас із виготовлення натурального
мила. Юру це неабияк зацікавило.
Відразу сказав, що хоче спробувати сам. Батьки через пані Любу замовили необхідні інгредієнти. Згодом основу, барвники, ароматизатори, ефірні олії, сухоцвіти почав
шукати через інтернет сам Юра.
Переконалися, що більш якісні —
імпортні, тому не стали економити.
Подбали про красиві формочки та
упаковки.
— Пробне мило мало деякі дефекти, — каже мама Яна, — тому

розійшлося між своїми. Але коли
Юра зміг заробити перші власні
50 гривень, радості не було меж! У
нього з’явився справжній азарт. Тож
почав підбирати все сам, імпровізувати. Прислухався до побажань
замовників. І справа пішла.
— Коли покупців побільшало,
почав вже брати основу відрами, — з гордістю доповнює маму
Юра. — Найбільше полюбляють
мило квіткових, фруктових запахів.
Відповідно до кожного побажання
формую складники.
Усе необхідне спочатку на робочому столі підбирає і готує Юра.
Тоді мама розігріває майбутнє
мило у мікрохвильовці — і вже після цього викладають у спеціальну
форму. Там воно «відстоюється»,
після чого пакується у спеціальну
плівку, підписується і складається.
Раніше у хлопця це заняття забирало пів години. Зараз, коли набита рука, робить швидше. Називає
мило залежно від аромату ефірної
олії.
Зі своїми пахучими, красивими
й корисними виробами брав участь
у виставках–ярмарках. Товар розходився на ура. Зараз хлопець
власноруч заробленими коштами
поповнює мобільний телефон, купує друзям подарунки, витрачає
на каву. А дещо, каже, навіть відкладає. І шкодує, що коронавірус
перебив плани. Тепер залишається лише інтернет, через який може
працювати. І цим завдячує пані Любові, яка навчила його незвичному
ремеслу.
…Запитала Юрія про його майбутні плани. Каже, що постарається за цей навчальний рік опанували
окремі предмети, аби можна було
піти в омріяний виш.
— Хочу вступити на спеціальність «кібербезпека», працювати
в кіберполіції. Уже й навчальний
заклад вибрав — це Львівська політехніка.
Тож побажаймо нововолинцю
Юрієві Нінічуку успіхів!
P. S. Якщо хтось хоче придбати якісне мило і підтримати Юрія Нінічука, звертайтеся
за телефонами:
096 10 64 581,
063 726 10 42. n

n Лист до редакції

«Хай вогник свічки
з рідної землі
буде їм світлою
пам’яттю»
Уродженка села Тагачин Турійського
району, а нині тернополянка Оксана
Марчук давно досліджує історію малої
батьківщини. Вона нагадала щемливим
дописом трагічну сторінку з життя селян
Інна ПІЛЮК

липня 1943 року була субота. Вранці пройшов сильний дощ, тож ніхто
не поспішав жнивувати, хоч напередодні на Абісінії (хутір у Турійському районі)
й зробили зажинки. Удома не було лише тих,
хто погнав пасти корів та коней. Вони й врятувалися.
Того дня фашистські карателі разом із польською поліцією спалили хутір Абрамівку і частину Тагачина із церквою, Абісінію та Туличів.
У Тагачині вбили 29, а на хуторі — 26 людей.
Було знищено цілі сім’ї й родини. І вже вісім
десятиліть ніхто не згадує про них. У Тагачині
немає жодного знака, де б можна було віддати шану цим людям. Їхніх прізвищ немає й на
пам’ятнику загиблим односельчанам. І більше,
мабуть, ніколи не буде церкви. Хоч би простий
дубовий хрест, хоч би пам’ятну дошку громаді,
певно, під силу було б встановити. Щоб пам’ятати. Своїх треба пам’ятати. А вони ж були своїми: сусіди, родичі, куми. Їхні прізвища відомі.
І я вдячна краєзнавцю Петрові Вільчинському,
який зібрав і зберіг для нас те, що ми втратили.
Ми сьогодні згадали їх у полі, у збіжжі, в якому
колись ховалися люди, рятуючись від смерті.
Хай вогник свічки з рідної землі буде їм нашою
світлою пам’яттю». n
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n Тема №1

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.
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n Футбол

Організатори й помічники роблять фото на згадку про свої зусилля. Посортовані продукти переклали
у бус. Десь там примостився
і пакет з «Газетою Волинь».

Волонтерка Вікторія ДЗИДЗ:
«Солдат не може вийти
з окопа в магазин!»
«Візьміть ящика!
Несіть до буса!»
— організаторка
збору допомоги на
Схід, побачивши,
що тримаю тільки
диктофон, швидко
взяла мене в
помічники. Дорогою,
несучи аж три пакунки,
пояснювала, що Дєд
Волинь (це псевдо
літнього волонтера
Сергія Добродомова)
довго чекати не
любить. Цього разу
дав на завантаження
продуктів у бус 20
хвилин — а далі на
передову
Оксана КОВАЛЕНКО

ього вівторка, 3 серпня, на Північному ринку
Луцька у велику автівку
добродійники складали ящики з часником, олією, тушонкою, чаєм, кавою, водою для
солдатів на передовій. Серед них — і працівники адміністрації базару. Якась жінка
підійшла з торбиною і взялася
виймати з неї для воїнів олію,
печиво, ще щось. Що її спонукало до такого кроку, коли
для багатьох людей за 6 років війни це здається не таким уже важливим, пояснила розведеними руками:
мовляв, а як інакше. Таких,
як вона, суттєво поменшало.
Це засвідчує Вікторія Дзидз,
волонтерка, яка щомісяця
продовжує збирати допомогу
українським військовим у зону
бойових дій, де тепер начебто
затишшя. Сердиться, коли чує
розмірковування, що на війні забезпечують необхідним
і дають зарплатню: «Наш народ почав рахувати зарплати
солдатів. Вважають, якщо заробляють платню на фронті,
то можуть повністю витратити
на себе. Але в них є сім’ї, діти,
дружини, батьки… Я спокійно
можу сходити на каву, в крамницю, бачити своїх рідних
і спати в теплому ліжку в комфортних умовах. Розумієте?
А солдат цього не може. Він
не може вийти з окопа і сходити через дорогу в магазин.
То наш народ повинен пова-

Ц

13

Фото fcvolyn.net.

Андрій Тлумак: «У нас залишилося ще два фінали,
в яких мусимо тільки перемагати».

Завтра «Волинь»
зобов’язана покласти
на лопатки «Гірник-Спорт»
Аби вже у вівторок люто битися
з «Минаєм» за путівку в УПЛ
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України
з футболу, Перша
ліга. 28-й тур. «Черкащина» (Черкаси) — «Волинь»
(Луцьк) — 0:2 (0:1 — Ростислав Волошинович, 21 хв.;
0:2 — Олександр Климець, 42.)
3 серпня. Щасливе (Київська область). Стадіон «Арсенал-Арена». Без глядачів.
Головний суддя Ігор Пасхал
(Херсон).

Ч

лося з п’яти очок до двох (закарпатці програли львівському
«Руху»). А це означає, що тепер
лише від «хрестоносців» залежить, чи зможуть вони випередити той-таки «Минай» і, вважай, здобути путівку в УПЛ —
бо ж лучани «гостюють»
у команди з передмістя Ужгорода в останньому турі. Щоправда, це буде потім (11 серпня), а вже завтра, 7 серпня,
«Волинь» прийматиме у Луцьку

Андрія Тлумака у завтрашньому
« Підопічним
матчі проти «Гірника-Спорта» потрібна лише
перемога — без здобуття трьох очок гонитву
за омріяним підвищенням у класі, фактично,
можна буде вважати закінченою достроково.
Вікторія Дзидз і Дєд Волинь давно розуміють одне одного з пів слова.

Є такі мами, які так німіють, що через пів року
« тільки
починають розуміти: їхніх дітей нема.
І це страшно… То солдатів треба поважати
за їхній вибір.
жати ту людину, яка покинула
сім’ю і пішла його захищати!».
У ході розпитувань Вікторія
Дзидз переводить подих і порушує тему, від якої волосся стає
дибки: нині волонтери, що супроводжують по Волині авто
із загиблим військовим, спостерігають, як водії на автотрасі
не хочуть пропускати особливу
колону. Розповідає, що через
це під час останньої такої поїздки навіть військовий капелан втратив самовладання:
«Водії вже на нас не реагують,
розумієте? Не ре-а-гу-ють! Нас
не пропускають! Їм навіть тяжко
з’їхати на узбіччя на пів хвилини, коли бачать авто із написом
«Евакуація 200». Як можна бути
такими черствими?! Невже
з тебе як з українця багато вимагають?». Справедливо додає, що трохи уваги й людяності
до рідних загиблих — це і безплатно, і нормально. «Є такі
мами, які так німіють, що через пів року тільки починають
розуміти: їхніх дітей нема.
І це страшно… То солдатів треба поважати за їхній вибір», —
Вікторія говорить очевидне і від
того, що вона це мусить озвучувати, мороз по шкірі.
Між тим, бус майже завантажений. Відомо, що водій
Сергій Добродомов, більше

»

знаний як волонтер Дєд Волинь, має заїхати на три позиції бійців добровольчого корпусу «Правого сектору» і в полк
«Азов». Окрім води й продуктів, везе замовлені ними автозапчастини. Дєд Волинь носить темні окуляри і розмовляє
уривчастими фразами. Сердиться, коли запитую його про
поїздки: мовляв, як бути, якщо
звертався до місцевих депутатів за грішми і почув відмову,
бо ж «у них вибори». Врешті
каже: «Бійцям треба допомагати. Вони на війні. Якщо
у когось війни нема, то в них
є. Вони воюють. Натурально.
З Російською Федерацією.
Так що возив, вожу і буду возити». Каже, що їздити на передову не боїться, бо «вже старий». Його колега волонтерка
Вікторія роз’яснює: «Дєду
за 70! Він мав назбирати автозапчастин на 90 тисяч гривень. Йому голова кипить від
того. То чому нашій молоді,
яка не має стосунку до війни,
не знайти кілька гривень? Чашка кави — 15 гривень. А якщо тисяча таких чашок? Війна не повинна боліти тільки ветеранам
АТО, їхнім сім’ям та ще декільлюдям».
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Відео з місця події — на сайті
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Суперником «Волині» була
команда, яка спромоглася здобути в першості лише одну перемогу, набрала жалюгідні сім
очок і пропустила втричі більше, ніж забила. За всієї поваги до «Черкащини», «Волинь»
просто зобов’язана була брати
в цьому матчі три очки. І, на щастя, таки взяла!
Ще до перерви забитими
голами відзначилися Ростислав Волошинович та Олександр Климець. Щоправда,
лучани мали всі шанси «відвантажити» черкащанам не два
м’ячі, а добрих сім-вісім. Проте, замість відправляти снаряд у сітку з «убивчих» позицій,
влучали в протилежні штанги
з інтервалом в якусь секунду,
не попадали по м’ячу, заважали один одному тощо.
«Волинь» лишилася на четвертому місці. Проте відставання від «Миная» скоротиМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

»

доволі міцний «Гірник-Спорт»
із Горішніх Плавнів. Підопічним Андрія Тлумака потрібна
лише перемога — без здобуття
трьох очок у цьому матчі гонитву за омріяним підвищенням
у класі, фактично, можна буде
вважати закінченою достроково. Тож дуже-дуже-дуже міцно
тримаємо кулаки за волинян!
Усі результати 28-го туру:
«Балкани» — «Оболонь-Бровар» —
1:1; «Черкащина» — «Волинь» —
0:2; «Інгулець» — «Кремінь» — 3:0;
«Агробізнес» — «Миколаїв» — 2:2;
«Металург» — «Прикарпаття» —
1:0; «Гірник-Спорт» — «Авангард» — 2:0; «Металіст 1925» —
«Чорноморець» — 0:0; «Рух» —
«Минай» — 1:0.
У списку бомбардирів
лідирують Денис Кожанов
(«Волинь») — 17 голів (6 —
з пенальті), Анатолій Нурієв
(«Минай») — 17 (10), Ніка Сітчінава («Інгулець») — 16 (2). n

Турнірна таблиця Першої ліги:
Команда
I В
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
28 17
«Минай» (Минай, Закарпаття)
28 17
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
28 17
«Волинь» (Луцьк)
28 16
«Рух» (Львів)
27 16
«Металіст 1925» (Харків)
28 14
«Оболонь-Бровар» (Київ)
28 13
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
28 13
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 28 12
«Чорноморець» (Одеса)
28 9
«Миколаїв» (Миколаїв)
28 7
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
28 7
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
28 7
«Балкани» (Зоря, Одещина)
28 5
«Металург» (Запоріжжя)
27 6
«Черкащина» (Черкаси)
28 1

Н
7
5
3
6
6
6
9
6
3
9
9
5
3
8
3
4

П
4
6
8
6
5
8
6
9
13
10
12
16
18
15
18
23

М
45-20
48-28
49-30
54-35
43-20
40-29
37-29
37-34
40-41
36-35
40-44
33-53
36-48
26-50
26-50
22-66

О
58
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39
36
30
26
24
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21
7.

Кросворд «Леся Українка»
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1.Улюблений музичний твір Лесі Українки —
«Місячна …» Людвіга ван Бетховена. 5. Для кривдників народу Леся
Українка була грізний …. 8. «Спи,
любий синоньку, спи, моя …» («Місячна легенда»). 9. «Хай процвіта
наша воля, як … («Пісні про волю»).
10. «Вам не … розшарпав груди
горді «Хай буде тьма» із циклу «Невольницькі пісні». 11. Музичний
інструмент Лукаша. 14. «Не уважайте мене за …, бо … — се ідея»
(Леся Українка). 16. «А честь моя,
як і …, мені належить — їх ніхто
не зломить» («Камінний господар»).
18. Перше кохання Лесі Українки —
… Славінський. 19. Назва першого розділу «Кримських спогадів».
21. «Надія» — … першого вірша
поетеси. 23. «Кохання — як вода, —
стріне …, стає мов камінь» («Лісова
пісня»). 28. Персонаж драми «Лісова пісня». 30. Вірші про кохання —
це поетична …. 31. Найприродніша — то поетична …. 32. Через
хворобу поетеса була завжди ….
33. «Ой, здається — не журюся,
таки ж я не рада, чогось мені тяжко-важко, на серці … (вірш, написаний 20.08.1901). 34. Назва п’ятого
вірша із циклу «Кримські спогади».
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Місто у Грузії, де померла славетна поетеса.
2. Кожен розділ циклу віршів «Сім

струн» — це…. 3. Племінник Юрій
Косач — … історичної драми «Осада». 4. Маска Дон Жуана — чорне
… («Камінний господар»). 5. Головний персонаж «Лісової пісні».
6. Схожі персонажі: Оксана у драмі Лесі Українки «Бояриня» та …
у драмі «Ляльковий дім» Г. Ібсена.
7. Цей нев’янучий символ України
оспівано не в одному творі поетеси. 12. Його засуджувала Леся
Українка за гноблення простого
народу. 13. Персонаж драматичної
поеми «В катакомбах». 15. Жанр
творів «На полі крові». 17. «Три
старшини виступали: Карлос,
…, Бертольдо» («Давня казка»).
21. Кількість надрукованої книги.
22. Країна, де відпочивала та лікувалася поетеса. 24. «Вітер, мов …,
сумує із жалем глухим» («Співець»).
25. Вірш, написаний у 1891 році —
«Якщо прийде …». 26. «Тоді
я в морі, діду. Мене на поміч кличе…, щоб не спило і в нього чашу
сонце» («Той, що греблі рве» у «Лісовій пісні»). 27. У доробку славетної поетеси є поема «Роберт…, король шотландський». 29. «І правда
лавром … увінчає» («Сон»).
ПО КОЛУ (за годинниковою
стрілкою). 20. Назва першого циклу віршів «Кримські відгуки».
Cклала Світлана ЗОЗУЛЯ,
м. Луцьк.

Програма телепередач на 10 — 16 серпня
ПОНЕДІЛОК, 10 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, 01:25, 03:30, 05:20 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20, 00:30, 01:55, 04:00
Суспільна студія. Марафон
09:30 Т/с «Жіночий рай» 10:30
Смаки Європи 11:00 Дивовижні
сади. Вілла д’Есте - Італія 11:25
Телепродаж 15:10, 21:30, 23:55,
05:50 UA:Спорт 15:20 Реаліті-шоу
«Грандіозні подорожі залізницею
Великої Британії» 16:30 Т/с
«Містер Селфрідж» 17:30, 19:35,
22:40 Д/ц «Дикі тварини» 18:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
20:25 Д/ц «Суперчуття» 21:40
Святі та грішні 00:00 Бюджетники
04:30 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей»
11:25, 12:20, 13:20, 14:20, 15:15,
16:10 «Розсміши коміка»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:15 «Гроші 2020»
20:45 Т/с «Свати»
22:10 Т/с «Тато Ден» (16+)
23:10 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

13:00, 14:50 «Таємниці ДНК» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:10, 22:45 Т/с «Швабра» (16+)

ВІВТОРОК, 11 СЕРПНЯ
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
08:10, 19:20 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
ICTV
11:00 «Загублений світ»
05:40 Громадянська оборона
14:50 Х/ф «ЛАСКАВО
06:30 Ранок у великому місті
ПРОСИМО В КАПКАН»
08:45 Факти. Ранок
(16+)
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 16:40 Х/ф «СЕК’ЮРИТІ» (16+)
10:10 Т/с «Таємні двері» (12+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
12:25, 13:25 Х/ф
Харків-2» (16+)
«ПІДРИВНИКИ» (16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину-15»
12:45, 15:45 Факти. День
(16+)
15:30, 16:25 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ 23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-14»
НА ЗЛОДІЇВ» (16+)
(16+)
18:45, 21:10 Факти. Вечір
20:10, 21:30 Х/ф «ВІКІНГИ
ФУТБОЛ-1
ПРОТИ ПРИБУЛЬЦІВ» 06.00, 09.50, 13.45 Yellow 06.10,
(16+)
00.25 Ювентус - Ліон. 1/8 фіналу.
22:50 Х/ф «ТРИ ДНІ НА
Ліга чемпіонів УЄФА 08.00 Баєр
ВБИВСТВО» (16+)
- Рейнджерс. 1/8 фіналу. Ліга

Європи УЄФА 10.00 Ман Сіті Реал. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
06:00, 07:15 Kids’ Time
УЄФА 11.45, 17.50 Топ-матч
06:05 Мультфільми
11.55 Інтер - Хетафе. 1/8 фіналу.
07:20 Вар’яти (12+)
Ліга Європи УЄФА 13.55 Баварія
07:50 Improv Live Show (12+)
- Челсі. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
08:50 Х/ф «ГОСТЯ» (16+)
УЄФА 15.40, 22.45 Футбол NEWS
11:10 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
16.00 МЮ - ЛАСК. 1/8 фіналу.
ЛАБІРИНТОМ:
Ліга Європи УЄФА 18.00 Огляд
ВИПРОБУВАННЯ
п’ятниці. Ліга чемпіонів УЄФА
ВОГНЕМ» (16+)
18.30 Барселона - Наполі. 1/8
13:50 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД 20.20 Огляд сезону. Чемпіонат
Італії. Прем’єра 21.15, 23.55
СМЕРТІ» (16+)
ІНТЕР
17:00 Аферисти в мережах (16+) «Шлях до Кельна» 21.55 LIVE.
03.00 «Щоденник вагітної» 03.25 19:00 Ревізор
ЛАСК/МЮ - Істанбул/Копенгаген.
«Орел і Решка. Курортний сезон» 20:50 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
04.55 «Телемагазин» 05.25,
23:00 Х/ф «ГОЛЕМ. ПОЧАТОК» 02.15 Маріуполь - Десна.
22.10 «Слідство вели... з Леонідом
Чемпіонат України 04.00 Шахтар
(18+)
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
- Вольфсбург. 1/8 фіналу. Ліга
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10
МЕГА
Європи УЄФА
«Ранок з Інтером» 09.20, 18.00,
19.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується 06:00 Бандитська Одеса 08:00,
ТЕТ
01:40 Правда життя 09:10, 00:30
кожного» 11.15, 12.25 Х/ф
06.00
ТЕТ
Мультиранок
08.00
Речовий
доказ
10:20,
18:00
Сіяя:
«ЖАНДАРМ ОДРУЖУЄТЬСЯ»
Т/с «Рання пташка 2» 10.30, 17.30
з нами у дику природу 12:20,
13.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ВІДПОЧИНКУ» 15.50 «Чекай на 17:00 Фестивалі планети 13:20, 4 весілля 11.30, 16.30, 01.00
Панянка-селянка 12.30, 16.00,
мене. Україна» 20.00 «Подробиці» 02:45 Брама часу 14:20, 19:50
Битва цивілізацій 15:15, 23:40
00.00 Сімейка У 13.00, 14.30,
21.00 «Речдок. Особливий
19.00, 20.00 Танька і Володька
випадок. Близькі люди» 00.00 Т/с Загадки Всесвіту 16:05, 21:45
Земні катаклізми 19:00 Містична 13.30, 23.00 Країна У 14.00,
«Спокуса» (12+)
Україна 20:45 Повітряні воїни
15.00, 18.30, 19.30, 20.30 Одного
22:40 Планета Земля
разу під Полтавою 15.30 Одного
УКРАЇНА
разу в Одесі 21.00 Т/с «Останній
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
К-1
москаль 2» 02.15 Теорія зради
Україною
03.00 (kat17+) 03.50 Віталька
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 06:30 «TOP SHOP»
05.50 Корисні підказки
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
23:00 Сьогодні
08:30 «Дай лапу»
09:30 Зірковий шлях
НТН
09:10 Х/ф «ДОРОЖНЯ БАНДА
10:30 Реальна містика
«4
ЛАПИ»
05.00
«Top
Shop»
06.00 М/ф
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
10:50 М/ф «Підводна ера»
«Зачарований хлопчик» 06.50
дзвінка» (12+)
М/ф «Жив собі пес» 07.05,
12:35 Х/ф «ЧАРІВНИК МАКС І
17:00 Історія одного злочину
ЛЕГЕНДА ПРО ПЕРСНІ» 16.50, 20.50, 03.30 «Випадковий
(16+)
свідок» 07.55 Х/ф «ЕКІПАЖ
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
МАШИНИ БОЙОВОЇ» 09.15
14:15 Х/ф «ШАЛЕНІ
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
Х/ф «ТАЄМНИЦЯ ЗАПИСНОЇ
ВИКЛАДАЧІ»
(12+)
23:20 Т/с «Не смій мені казати
КНИЖКИ» 10.45, 22.30 Т/с
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
прощавай!» (12+)
«Морський патруль» (16+) 12.30,
Навколо світу»
16.30, 19.00, 22.00, 03.00 «Свідок»
18:00 «Орел і Решка.
СТБ
12.50 «Таємниці світу» 14.50
Перезавантаження»
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
«Легенди бандитської Одеси»
19:00 «Орел і Решка. Рай та
історія»
18.20 «Свідок. Агенти» 19.30
пекло»
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
«Легенди карного розшуку» 00.15
21:00 «Орел і Решка.
09:05, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
Навколосвітня подорож» Х/ф «СУТИЧКА» (16+) 02.30,
(16+)
04.00 «Речовий доказ» 04.30
23:50 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКА
11:00 «Цієї миті рік тому» (16+)
«Правда життя»
НЕЗАЙМАНА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

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, 01:25, 05:20
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20, 00:30, 01:55
Суспільна студія. Марафон
09:30 Т/с «Жіночий рай»
10:30 Смаки Європи 11:00
Дивовижні сади. ВАЛЛІ-О-ЛЮП
- Франція 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55, 05:50
UA:Спорт 15:20 Реалітішоу «Грандіозні подорожі
залізницею Великої Британії»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:30 Схеми. Корупція в
деталях 18:55, 22:15 Д/ц
«Боротьба за виживання» 19:35
Д/ц «Дикі тварини» 20:25 Д/ц
«Суперчуття» 21:40 #ВУКРАЇНІ
00:00 Перша шпальта 03:30
Д/ф «Перехрестя Балу» 04:25
Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі»

05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
11:00 «Цієї миті рік тому» (12+)
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК»
(16+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Швабра» (16+)

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»
11:25, 13:00, 15:05 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30 Т/с «Свати»
22:00 Т/с «Тато Ден» (16+)
23:00 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

ІНТЕР
03.15 «Щоденник вагітної»
04.25 Мультфільм 05.10
«Телемагазин» 05.40, 22.10
«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» 13.20
«Добре здоров’я» 14.25,
15.20 «Речдок» 16.15 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство» 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Близькі люди» 23.55 Т/с
«Спокуса» (12+)

УКРАЇНА

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:25, 22:25 Т/с «Таємні
двері» (12+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
16:20 Х/ф «ГОТЕЛЬ МУМБАЇ:
ПРОТИСТОЯННЯ»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
23:40 Т/с «Останній
бронепоїзд» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
08:30 Т/с «Шлях чарівника»
10:10 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
12:20, 19:00 Аферисти в
мережах (16+)
21:00 Х/ф «СУТІНКИ» (16+)
23:30 Х/ф «ТЕМНЕ
ДЗЕРКАЛО» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:20,
01:40 Правда життя 09:25,
00:30 Речовий доказ 10:35,
12:35, 17:05 Фестивалі планети
11:35, 18:05 Сіяя: з нами у дику
природу 13:35 Брама часу
14:30, 19:50 Битва цивілізацій
15:20, 23:40 Загадки Всесвіту
16:10, 21:45 Земні катаклізми
19:05 Містична Україна 20:45
Повітряні воїни 22:40 Планета
Земля 02:35 Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:25 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:30, 22:15 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
21:15 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»

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
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
17:00 Історія одного злочину
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
2+2
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
06:00, 18:15 «Спецкор»
23:20 Контролер

06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс»
09:10 Х/ф «КІБЕР» (16+)
11:40 «Помста природи»
12:05, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ»
(16+)
15:20 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
19:20 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22:15, 23:45 Т/с «CSI: Місце
злочину-15» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Реал - Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії 07.45
«Кращий бомбардир сезону».
Чемпіонат Іспанії 08.15 Баварія
- Челсі. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 10.00, 15.40, 22.45
Футбол NEWS 10.20 Yellow.
Прем’єра 10.30, 13.00, 21.15,
23.55 «Шлях до Кельна» 11.10,
00.25 ЛАСК/МЮ - Істанбул/
Копенгаген. 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 13.30 Фінали
Ліги чемпіонів (1993 —2015 )
14.00 Шахтар - Вольфсбург.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
16.00 Огляд сезону. Чемпіонат
Італії 16.55 Огляд суботи. Ліга
чемпіонів УЄФА 17.25 LIVE.
Минай - Волинь. Чемпіонат
України. Перша Ліга 18.15 Yellow
19.25 #залишайсязФутболом.
Перша Ліга 20.15 Топ-матч
20.25 Огляд середи. Ліга
Європи УЄФА 21.55 LIVE.
Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/
Базель. 1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 02.15 Фіорентина Наполі. Чемпіонат Італії 04.00
Боруссія (Д) - Падерборн.
Чемпіонат Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
Т/с «Рання пташка 2» 10.30,
17.30 4 весілля 11.30, 16.30,
01.00 Панянка-селянка 12.30,
16.00, 00.00 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
2» 02.15 Теорія зради 03.00
(kat17+) 03.50 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00, 04.50 «Top Shop» 06.10
М/ф «Чиполліно» 06.55 М/ф «Як
козаки куліш варили» 07.50,
16.50, 20.50, 03.55 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00, 03.25 «Свідок»
09.00 Х/ф «АКЦІЯ» 10.50,
22.30 Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.50 «Свідок. Агенти»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси» 18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку» 00.15 Х/ф «СИН
ВЧИТЕЛЯ» 04.00 «Речовий
доказ» 04.20 «Правда життя»

СЕРЕДА, 12 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, 01:25, 05:20 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
00:30, 01:55 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 10:30 Смаки Європи 11:00
Дивовижні сади. Монастирський
ліс - Франція 11:25 Телепродаж
15:10, 21:30, 23:55, 05:50
UA:Спорт 15:20 Реаліті-шоу
«Грандіозні подорожі залізницею
Великої Британії» 16:30 Т/с
«Містер Селфрідж» 17:30
#ВУКРАЇНІ 18:55, 22:15 Д/ц
«Боротьба за виживання» 19:35
Д/ц «Дикі тварини» 20:25 Д/ц
«Суперчуття» 21:40 Бюджетники
00:00 Спільно 03:30 Д/ф «Війна
на нульовому кілометрі» 04:25
Д/ф «Заміновані вірністю»

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, 13:00, 14:20, 15:55 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
20:30 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Тато Ден» (16+)
22:45, 23:45 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

ІНТЕР
03.15 «Щоденник вагітної» 04.25
Мультфільм 05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «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» 13.20 «Добре
здоров’я» 14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Близькі люди» 00.00 Т/с
«Спокуса» (12+)

17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ» (16+)
23:40 Х/ф «АКАДЕМІЯ
ВАМПІРІВ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:10,
01:40 Правда життя 09:15, 00:30
Речовий доказ 10:25, 12:25,
17:00 Фестивалі планети 11:25,
18:00 Сіяя: з нами у дику природу
13:25 Брама часу 14:20 Гучна
справа 15:15, 23:40 Загадки
Всесвіту 16:05, 21:45 Земні
катаклізми 19:00 Містична
Україна 19:50 Битва цивілізацій
20:45 Повітряні воїни 22:40
Планета Земля

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:25 «Орел і Решка. Мегаполіси»
15:30, 22:15 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
21:15 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс»
09:05 Х/ф «ПОМПЕЇ:
АПОКАЛІПСИС» (16+)
10:50, 17:15 «Загублений світ»
14:10 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ-2
1/2: ЗАПАХ СТРАХУ»
(16+)
15:50 Х/ф «ГОЛИЙ
ПІСТОЛЕТ-33 1/3:
ОСТАННЯ ОБРАЗА»
(16+)
19:20 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22:15, 23:45 Т/с «CSI: Місце
злочину-15» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.00 Олімпіакос/
УКРАЇНА
Вулвергемптон - Севілья/
Рома. 1/4 фіналу. Ліга Європи
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
УЄФА 07.45 Огляд суботи. Ліга
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, чемпіонів УЄФА 08.15 Інтер/
Хетафе - Рейнджерс/Баєр. 1/4
23:00 Сьогодні
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.00,
09:30 Зірковий шлях
15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.20,
10:30 Реальна містика
12.50 «Шлях до Кельна» 11.00,
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
00.25 Вольфсбург/Шахтар дзвінка» (12+)
Айнтрахт/Базель. 1/4 фіналу. Ліга
17:00 Історія одного злочину
Європи УЄФА 13.20 Топ-матч
(16+)
13.25 Фінали Ліги чемпіонів
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
(1995 —2001) 13.55 Минай 21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
Волинь. чемпіонат України. Перша
23:20 Т/с «На гойдалці долі»
Ліга 16.00 Огляд 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра 16.30
СТБ
ЛАСК/МЮ - Істанбул/Копенгаген.
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
історія»
18.15 Ман Сіті - Реал. 1/8 фіналу.
06:05 Т/с «Комісар Рекс 2»
Ліга чемпіонів УЄФА 21.45 LIVE.
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
Аталанта - ПСЖ. 1/4 фіналу. Ліга
(16+)
чемпіонів УЄФА 23.55 Огляд 1/4
11:00 «Цієї миті рік тому» (12+)
фіналу. Ліга Європи УЄФА 02.15
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК»
Олімпік - Зоря. Чемпіонат України
(16+)
04.00 Лечче - Наполі. Чемпіонат
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаІталії
Новини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
ТЕТ
18:15 «Один за всіх» (16+)
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
20:15, 22:45 Т/с «Швабра» (16+) Т/с «Рання пташка 2» 10.30, 17.30

ICTV
05:35, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:15, 13:25 Х/ф
«СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:25, 21:25 Т/с «Пес»
(16+)
16:30 Х/ф «ТРИ ДНІ НА
ВБИВСТВО» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
22:30 Т/с «Таємні двері» (12+)
23:45 Т/с «Останній бронепоїзд»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
09:00 Т/с «Шлях чарівника»
10:50 Х/ф «СУТІНКИ» (16+)
13:10 Кохання на виживання
(16+)

4 весілля 11.30, 16.30, 01.00
Панянка-селянка 12.30, 16.00,
00.00 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 2» 02.15 Теорія зради
03.00 (kat17+) 03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.50 М/ф «Дикі лебеді» 07.15
М/ф «Як козаки наречених
визволяли» 07.50, 16.50, 20.50,
02.30 «Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «ВОВЧА
ЗГРАЯ» 10.45, 22.30 Т/с
«Морський патруль» (16+) 12.50
«Правда життя. Професійні байки»
14.50 «Легенди бандитської
Одеси» 18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного розшуку»
00.15 «Реальні злочинці» 00.50,
03.00 «Речовий доказ» 04.00
«Правда життя»

ЧЕТВЕР, 13 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, 01:25, 05:20 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
00:30, 01:55 Суспільна студія.
Марафон 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 10:30 Смаки Європи 11:00
Дивовижні сади. Единбург Сполучене Королівство 11:25
Телепродаж 15:10, 21:30,
23:55, 05:50 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» 20:00
Д/ц «Суперчуття» 21:40 Схеми.
Корупція в деталях 00:00
#ВУКРАЇНІ 03:30 Д/ф «Заміновані
вірністю» 04:25 Д/ф «Одесити
на Донбасі»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
17:00 Історія одного злочину
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
23:20 Х/ф «ПІЗНЄ КОХАННЯ»

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» (12+)
20:30 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Тато Ден» (16+)
22:45, 23:50 Т/с «Ім’я Рози» (16+)

ІНТЕР
03.15 «Щоденник вагітної» 04.25
Мультфільм 05.10 «Телемагазин»
05.40, 22.10 «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» 13.20 «Добре
здоров’я» 14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 01.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Близькі люди» 00.00 Т/с
«Спокуса» (12+)

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:05 Т/с «Комісар Рекс 3»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
11:00 «Цієї миті рік тому» (16+)
13:00, 14:50 «Таємниці ДНК»
(16+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:30 Т/с «Кріпосна» (16+)
18:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Швабра» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:25 Т/с «Рішає Оністрат»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:25 Х/ф
«ІДЕНТИФІКАЦІЯ
БОРНА»
16:40 Х/ф «ПЕРЕВАГА БОРНА»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Анти-зомбі
21:25 Т/с «Пес» (16+)
22:30 Т/с «Таємні двері» (12+)
23:45 Т/с «Таємниці і брехня»
(12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
08:30 Т/с «Шлях чарівника»

П’ЯТНИЦЯ, 14 СЕРПНЯ
10:20 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ» (16+)
13:00 Заробітчани
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
23:30 Х/ф «ВОНИ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:10,
01:40 Правда життя 09:20, 00:30
Речовий доказ 10:30, 12:30
Фестивалі планети 11:30, 18:00
Сіяя: з нами у дику природу
13:30 Брама часу 14:25, 19:50
Гучна справа 15:20, 23:40
Загадки Всесвіту 16:10, 21:45
Земні катаклізми 17:05 Битва
цивілізацій 19:00 Містична
Україна 20:45 Повітряні воїни
22:40 Планета Земля 02:45
Скептик 05:15 Таємниці пірамід

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
10:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:25 «Орел і Решка. Мегаполіси»
15:30, 22:15 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
21:15 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаі»
07:10 Т/с «Рекс-2»
08:55 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА
МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ»
(16+)
10:30 «Помста природи»
11:05, 17:20 «Загублений світ»
13:05 Х/ф «НА ГРАНІ»
15:15 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
(16+)
19:20 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22:15, 23:45 Т/с «CSI: Місце
злочину-15» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Сосьєдад - Барселона.
Чемпіонат Іспанії 07.45 Огляд
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
08.15, 00.55 Минай - Волинь.
Чемпіонат України. Перша ліга
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20, 20.45 Аталанта - ПСЖ. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 12.05
ЛАСК/МЮ - Істанбул/Копенгаген.
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
13.55 Олександрія - Маріуполь.
Чемпіонат України 16.00 Інтер/
Хетафе - Рейнджерс/Баєр. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 17.50,
00.45 Yellow 18.00 Вольфсбург/
Шахтар - Айнтрахт/Базель. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 19.50,
05.00 Огляд сезону. Чемпіонат
Італії 22.35 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 23.00
Олімпіакос/Вулвергемптон Севілья/Рома. 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 02.40 «Кращий
бомбардир сезону». Чемпіонат
Іспанії 03.10 Колос - Динамо.
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
Т/с «Рання пташка 2» 10.30, 17.30
4 весілля 11.30, 16.30, 01.00
Панянка-селянка 12.30, 16.00,
00.00 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 2» 02.15 Теорія зради
03.00 (kat17+) 03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Казка про золотого півника»
07.15 М/ф «Вовка в тридев’ятому
царстві» 07.50, 16.50, 20.50,
02.30 «Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «РАНКОВЕ
ШОСЕ» 10.45, 22.30 Т/с
«Морський патруль» (16+) 12.50
«Вартість життя» 14.50 «Легенди
бандитської Одеси» 18.20, 04.00
«Правда життя» 19.30 «Легенди
карного розшуку» 00.15 «Реальні
злочинці» 00.50, 03.00 «Речовий
доказ»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 15:00 «Світ навиворіт»
11:05 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:10 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
ХАЛК» (16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Вечірній квартал 2020»
22:30 «Українські сенсації 2020»
23:15 «Світське життя 2020.
Дайджест»

ІНТЕР
03.15 «Чекай на мене. Україна»
04.40 «Великі українці»
05.05 «Телемагазин» 05.35
Мультфільм 06.30 «Слово
Предстоятеля» 06.40 Х/ф
«БЕЗ РОКУ ТИЖДЕНЬ» 08.00
«Шість соток» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.10
Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА СВІЙ
РАХУНОК» 13.50 Х/ф «СУЄТА
СУЄТ» 15.40 Т/с «Її чоловіки»
(12+) 20.00, 02.35 «Подробиці»

20.30 Д/п «Цой живий. 30 років
без «Кино» 21.30 Х/ф «КІНЕЦЬ
КАНІКУЛ» 22.00 «Ювілей гурту
«Аліса» «Ми разом» 00.10
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським. Віктор Цой.
Смертельний поворот» 01.05
Х/ф «ВИПАДКОВИЙ ЗАПИС»
(16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:00, 15:20 Т/с «На твоєму
боці» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Чужий гріх»
(16+)
21:50 Т/с «Щоб побачити
веселку» (16+)

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:45 Т/с «Комісар Рекс 3»
07:40, 10:50 Т/с «Швабра» (16+)
09:30 «Неймовірна правда про
зірок»
17:00 «Хата на тата» (12+)
19:00 «Звана вечеря» (12+)
20:55 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
22:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30 Факти
05:55 Т/с «Копи на роботі» (12+)
07:30 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
10:00, 13:00 Т/с «Таємні двері»
(12+)
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Пес» (16+)
16:30 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ЧУЖІ (ЧУЖИЙ-2)»
(16+)
21:55 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
ВОСКРЕСІННЯ» (16+)
23:55 Х/ф «ЧУЖИЙ» (16+)

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30, 15:30 Т/с «Торкнувшись
серця» (12+)
17:00 Історія одного злочину
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Т/с «Ти моя кохана» (12+)

СВІТАНОК 2» (16+)
23:40 Х/ф «ВІРУС» (16+)

УЄФА 08.00 Yellow 08.10
Баварія - Вердер. Чемпіонат
Німеччини 10.00, 15.40,
МЕГА
22.45 Футбол NEWS 10.20
06:00 Бандитська Одеса 08:10, Лейпциг - Атлетіко. 1/4 фіналу.
01:40 Правда життя 09:20, 00:30 Ліга чемпіонів УЄФА 12.05
Олімпіакос/Вулвергемптон Речовий доказ 10:30, 12:30,
17:00 Фестивалі планети 11:30 Севілья/Рома. 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 13.55 Барселона
Сіяя: з нами у дику природу
13:30 Брама часу 14:25, 19:50 - Мальорка. Чемпіонат Іспанії
16.00 Аугсбург - Боруссія (Д).
Гучна справа 15:20, 23:40
Чемпіонат Німеччини 17.50
Загадки Всесвіту 16:05, 21:45
Аталанта - ПСЖ. 1/4 фіналу.
Земні катаклізми 18:00, 22:40
Планета Земля 19:00 Містична Ліга чемпіонів УЄФА 19.40
Топ-матч 19.55 Класичні матчі
Україна 20:45 Повітряні воїни
Ліги чемпіонів 20.45 Огляд
02:35 Потойбіччя. Сни 03:25
СТБ
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
Полювання на НЛО 04:05
05:15 Т/с «Комісар Рекс 2»
Професія - альфонс 04:55 Код 21.15, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.55 LIVE. Наполі/Барселона
07:05, 19:00 «Наречена для тата доступу
- Челсі/Баварія. 1/4 фіналу. Ліга
3» (12+)
чемпіонів УЄФА 00.25 Інтер/
К-1
09:00 «Врятуйте нашу родину Хетафе - Рейнджерс/Баєр. 1/4
5» (16+)
06:30 «TOP SHOP»
фіналу. Ліга Європи УЄФА 02.10
11:00, 14:50, 18:15 Т/с «Сліпа»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
Ювентус - Наполі. Чемпіонат
(12+)
08:40 Т/с «Доктор Хто» (16+)
Італії 04.00 Олімпік - Дніпро-1.
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна10:40 Т/с «Мисливці за
Чемпіонат України
Новини»
реліквіями»
1+1
20:55, 22:45 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ
12:25 «Орел і Решка. Шопінг»
ТЕТ
НАЙКРАЩОГО ДРУГА» 14:10 «Орел і Решка.
06:00 «Українські сенсації»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
08.00
23:45 Х/ф «ВІЙНА
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Мегаполіси»
Т/с «Рання пташка 2» 10.30,
НАРЕЧЕНИХ»
«Сніданок з 1+1»
15:15, 22:15 «Орел і Решка.
17.30 4 весілля 11.30, 16.30
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
Навколо світу»
Панянка-селянка 12.30, 16.00
ICTV
«Телевізійна служба
17:15 Х/ф «МАШИНА» (16+)
Сімейка У 13.00, 14.30, 19.00,
05:35 Громадянська оборона
новин»
19:00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА20.00 Танька і Володька 13.30
06:30 Ранок у великому місті
09:25, 10:20 «Життя відомих
ПЕКС» (16+)
Країна У 14.00, 15.00, 18.30,
08:45 Факти. Ранок
людей»
21:15 «Орел і Решка.
19.30, 20.30 Одного разу під
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
11:15, 12:30, 13:55, 15:20
Навколосвітня
Полтавою 15.30 Одного разу
10:10 Анти-зомбі
«Одруження наосліп»
подорож»
в Одесі 21.00 Х/ф «DZIDZIO
11:10, 13:20 Х/ф
17:10 Т/с «Жінка» (12+)
КОНТРАБАС» 22.40 Х/ф
2+2
«ПОМІНЯТИСЯ
20:30 «Ліга сміху»
«ТЕРМІНАЛ» 01.00 Теорія
МІСЦЯМИ»
22:35 «Вечірній квартал 2020»
06:00, 18:15 «Спецкор»
зради 02.55 Віталька 05.50
12:45, 15:45 Факти. День
06:35, 18:50 «Джедаі»
Корисні підказки
ІНТЕР
14:00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
07:10 Т/с «Рекс-2»
(16+)
03.15 «Щоденник вагітної»
НТН
08:55, 17:20 «Загублений світ»
16:25, 23:00 Скетч-шоу «На
04.25 Мультфільм 05.10
13:25 Х/ф «МІФ»
05.00, 04.45 «Top Shop» 06.00
трьох» (16+)
«Телемагазин» 05.40, 23.00
15:45 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО
М/ф «Таємниця третьої планети»
17:15, 20:10 Дизель-шоу (12+)
«Слідство вели... з Леонідом
ДНЯ» (16+)
07.05 М/ф «Капітошка» 07.50,
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 18:45 Факти. Вечір
19:20 Х/ф «ХАРЛЕЙ
16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий
12.00, 17.40 Новини 07.10,
ДЕВІДСОН І КОВБОЙ свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
НОВИЙ КАНАЛ
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
МАЛЬБОРО» (16+)
19.00, 22.00, 02.00 «Свідок»
10.00 «Корисна програма»
06:00, 07:15 Kids’ Time
21:10 Х/ф «ІНТЕРВ’Ю З
09.00 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»
11.00, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 06:05 Мультфільми
УБИВЦЕЮ» (16+)
10.45, 22.30 Т/с «Морський
доньки» 13.20 «Добре здоров’я» 07:20 Від пацанки до панянки
патруль» (16+) 12.50, 03.45
23:00 Х/ф «КІБОРГ Х» (16+)
14.25, 15.20, 00.50 «Речдок»
(16+)
«Правда життя» 14.50 «Легенди
16.20 «Речдок. Особливий
ФУТБОЛ-1
16:40 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
бандитської Одеси» 18.20
випадок. Чуже багатство» 18.00,
«Таємниці світу» 19.30 «Легенди
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
06.00 «Кращий голкіпер
01.50 Ток-шоу «Стосується
19:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
сезону». Чемпіонат Іспанії 06.15 карного розшуку» 00.15
кожного» 20.00 «Подробиці»
СВІТАНОК 1» (16+)
Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/ «Реальні злочинці» 00.50, 02.45
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ: ХАУС»
21:30 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
Базель. 1/4 фіналу. Ліга Європи «Речовий доказ»

НЕДІЛЯ, 16 СЕРПНЯ

СУБОТА, 15 СЕРПНЯ
06:00 Додолики 06:25 Хто
в домі хазяїн 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 00:20, 02:40,
03:55, 05:35 Новини 07:15 М/с
«Листи від Фелікса» 08:20 Шо?
Як? 09:05 Енеїда 10:10 Х/ф
«КОРОЛІВСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ»
12:30, 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 «ДЖУЛЬЄТТА» 23:50 Д/ц
«Боротьба за виживання» 00:40
Святі та грішні 01:35, 04:45
#ВУКРАЇНІ 03:00 Бюджетники
04:15 Перша шпальта 05:10
Схеми. Корупція в деталях

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, 01:25, 05:20 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20, 00:30, 01:55 Суспільна
студія. Марафон 09:30 Т/с
«Жіночий рай» 10:30 Смаки
Європи 11:00 Дивовижні сади.
Мускау - Німеччина / Польща
11:25 Телепродаж 15:10, 21:30,
23:55, 05:50 UA:Спорт 15:20
Реаліті-шоу «Грандіозні подорожі
залізницею Великої Британії»
16:30 Т/с «Містер Селфрідж»
17:25 VoxCheck 17:30 Перша
шпальта 18:55, 21:40 Д/ц
«Боротьба за виживання» 19:35
Д/ц «Суперчуття» 20:25 Д/ц
«Дикі тварини» 22:15 Секрети
Сонячної системи 00:00 Схеми.
Корупція в деталях 03:30 Д/ф
«Одесити на Донбасі» 04:25 Д/ф
«Висота 307.5»

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Минай - Волинь. Чемпіонат
України. Перша ліга 08.10
Львів - Десна. Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30,
13.00 «Ніч Ліги чемпіонів» 11.10,
20.40 Наполі/Барселона - Челсі/
Баварія. 1/4 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 13.30 «Кращий голкіпер
сезону». Чемпіонат Іспанії 13.45
Yellow 13.55 Аталанта - ПСЖ.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
16.00 Лейпциг - Атлетіко. 1/4
МЕГА
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 17.50
06:00 Бандитський Київ 06:45, «Кращий бомбардир сезону».
01:40 Містична Україна 07:35,
Чемпіонат Іспанії 18.20 ЛАСК/МЮ
18:15 Україна: забута історія
- Істанбул/Копенгаген. 1/4 фіналу.
09:20 Речовий доказ 10:30
Ліга Європи УЄФА 20.10, 23.00
Битва цивілізацій 11:25 Повітряні Огляд 1/4 фіналу. Ліга Європи
воїни 13:25, 21:00 Секрети
УЄФА 22.30 «Суперматчі». Ліга
наци- гігантів 16:15 Планета
чемпіонів УЄФА 23.30 Барселона
Земля 23:45 Гучна справа
- Алавес. Чемпіонат Іспанії
00:40 Фестивалі планети 02:30 01.20 Огляд сезону. Чемпіонат
Скарб.UA
Італії 02.15 Аталанта - Торіно.
Чемпіонат Італії 04.00 Лейпциг К-1
Кельн. Чемпіонат Німеччини
06:30 «TOP SHOP»
ТЕТ
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.20
09:30 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ М/ф «Король Сафарі» 10.45 Х/ф
СТЕБЛО»
«ФОКСТЕР І МАКС» 12.25 4
11:15 Х/ф «МАШИНА» (16+)
весілля 16.40 Х/ф «ТЕРМІНАЛ»
13:00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
ПЕКС» (16+)
під Полтавою 19.30, 20.30,
15:15 «Орел і Решка. Навколо
21.30 Танька і Володька 22.00
Країна У 23.00 Х/ф «ДІВЧИНА
світу»
БЕЗ КОМПЛЕКСІВ» (16+) 01.15
2+2
Теорія зради 03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки
06:00 «Джедаі 2019»
09:05 «Загублений світ»
НТН
13:50 Х/ф «ТРІГОНАЛ:
05.45 Х/ф «У КВАДРАТІ 45»
БОРОТЬБА ЗА
07.05 Х/ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
ОПІВДНІ» 13.00 «Легенди
(16+)
карного розшуку» 15.30, 02.40
15:45 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
«Випадковий свідок» 18.05
17:50 Х/ф «ШИРОКО
«Переломні 80-ті» 19.00, 02.10
КРОКУЮЧИ» (16+)
«Свідок» 19.30 Х/ф «ФОРМУЛА
19:10 Х/ф «ШИРОКО
КОХАННЯ» 21.15 Х/ф «БАЗА
КРОКУЮЧИ-2:
«КЛЕЙТОН» (16+) 23.10 Х/ф «ЯК
РОЗПЛАТА» (16+)
УКРАСТИ ДІАМАНТ» (16+) 01.00
21:00 Х/ф «ВІДДАЧА» (16+)
«Хвороби-вбивці» 03.30 «Речовий
22:50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
доказ»
06:00, 07:35 Kids’ Time
06:05 М/ф «Сезон полювання 2»
07:40 Аферисти в мережах (16+)
09:50 Вар’яти (12+)
10:10 Хто зверху? (12+)
14:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК 1» (16+)
16:20 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК 2» (16+)
18:30 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «АННА» (16+)
23:40 Х/ф «СІМ СЕСТЕР» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Додолики 06:25 Хто
в домі хазяїн 07:00, 08:00,
08:55, 21:00, 00:20, 02:40,
03:55, 05:35 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, 23:05 Д/ц
«Історії вулканів» 18:30, 23:30
Д/ц «Всі на море. Камбоджа»
19:30, 21:20 Д/ц «Дикі тварини»
20:00 Д/ф «Природа» 22:00,
01:35 Д/ф «Дастардс» 00:40
UA:Фольк. Спогади 03:00
Бюджетники 04:15 #ВУКРАЇНІ
04:45 Святі та грішні

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Світ навиворіт»
12:15 Т/с «Свати»
17:40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
22:45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)

ІНТЕР
03.10 «Щоденник вагітної»
04.20 «Орел і Решка. Божевільні
вихідні» 05.10 «Орел і Решка.
Дива світу» 06.00 Х/ф «ЛОРДЗЛОДІЙ» (12+) 08.00 «Удачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Інше життя» 12.00 Х/ф
«ПАРИЖ ЗАЧЕКАЄ» (12+) 13.50
Т/с «Її чоловіки» (12+) 18.00
Х/ф «ЗОЛОТО ФЛІННА» (16+)
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«ЗВІРЯЧА ЛЮТЬ» (16+) 22.30
Х/ф «СУЄТА СУЄТ» 00.20

«Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
09:00 Т/с «Тайсон» (16+)
13:00 Т/с «Ти моя кохана» (12+)
16:50, 21:00 Т/с «Хлопчик мій»
(12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Шоу Братів Шумахерів

07:20 Ревізор
09:00 М/ф «Хранителі снів»
11:00 Х/ф «СІМ СЕСТЕР» (16+)
13:20 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
16:00 Х/ф «АННА» (16+)
18:20 Х/ф «АЛІТА: БОЙОВИЙ
АНГЕЛ» (12+)
21:00 Х/ф «СХОДЖЕННЯ
ЮПІТЕР» (16+)
23:40 Х/ф «ПРОТИ ШТОРМУ»
(12+)

СТБ

МЕГА

05:15 «Висота: невідома версія»
(12+)
05:55 «Операція И: невідома
версія» (kat12+)
06:55 «Карнавальна ніч:
невідома версія» (12+)
07:50 «Найчарівніша та
найпривабливіша:»
невідома версія (12+)
09:20 «Хата на тата» (12+)
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20:00 «Один за всіх» (16+)
22:20 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

06:00 Бандитська Одеса 06:50,
03:30 Містична Україна 07:45,
18:15 Україна: забута історія
09:30 Речовий доказ 10:40,
23:50 Гучна справа 11:35
Повітряні воїни 13:35, 21:00
Секрети наци- гігантів 16:20
Планета Земля 00:45 Фестивалі
планети 01:45 Битва цивілізацій

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:35 Факти
06:00 Секретний фронт
06:55 Антизомбі
07:55 Громадянська оборона
08:50 Т/с «Відділ 44» (16+)
10:45, 13:00 Х/ф «ГОЛОДНІ
ІГРИ» (16+)
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ» (16+)
16:25 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА ПЕРША»
(16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
21:55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
ДЕРЖАВИ»
11:20 Х/ф «ДЖУНГЛІ:
У ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
13:20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:45 Х/ф «ЩОДЕННИК
КАР’ЄРИСТКИ»

чемпіонів УЄФА 08.00 «Кращий
голкіпер сезону». Чемпіонат
Іспанії 08.15 Боруссія (Д) Лейпциг. Чемпіонат Німеччини
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
NEWS 10.20, 20.00 Реал/Ман
Сіті - Ліон/Ювентус. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 12.05
Вольфсбург/Шахтар - Айнтрахт/
Базель. 1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 13.55, 00.10 Лейпциг Атлетіко. 1/4 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 16.00 Огляд 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА. Прем’єра
16.30 Наполі/Барселона - Челсі/
Баварія. 1/4 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 18.15 Олімпіакос/
Вулвергемптон - Севілья/Рома.
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
21.45 LIVE. Матч. 1/2 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 02.00 Топ-матч
02.10 Боруссія (М) - Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини 04.00 Лаціо
- Аталанта. Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.15
Х/ф «ГІББІ» 11.50 Х/ф «ЗОЛОТА
ГУСКА» 13.30 Т/с «Останній
москаль 2» 17.25 Х/ф «DZIDZIO
КОНТРАБАС» 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
«НОЧІВЛЯ» (18+) 00.35 Теорія
зради 02.20 Віталька 05.50
Корисні підказки

2+2

НТН

06:00 «Джедаі 2019»
09:15 «Загублений світ»
13:40 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»
(16+)
15:45 Х/ф «БЕН-ГУР»
18:00 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
20:30 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
22:50 Х/ф «ВАМПАРІАХ» (18+)
23:15 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ» (16+)

05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ПОЇЗД ПОЗА РОЗКЛАДОМ»
07.30 «Слово Предстоятеля»
07.40 «Будьте здоровi» 08.15
«Страх у твоєму домі» 12.00 Х/ф
«ФОРМУЛА КОХАННЯ» 13.40
Х/ф «ТІ, ЩО ЗІЙШЛИ З НЕБЕС»
15.15 Х/ф «СИЦИЛІЙСЬКИЙ
ЗАХИСТ» 17.00 Х/ф «БАЗА
«КЛЕЙТОН» (16+) 19.00 Х/ф
«ОДИНОЧНЕ ПЛАВАННЯ» 20.50
Х/ф «СПРАВА РУМЯНЦЕВА»
22.50 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
(16+) 00.50 Х/ф «ЯК УКРАСТИ
ДІАМАНТ» (16+) 02.30 «Речовий
доказ»

ФУТБОЛ-1
06.00, 23.55 Yellow 06.10
Аталанта - ПСЖ. 1/4 фіналу. Ліга
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n Особливий випадок
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Усі фото Ірини КРАВЧУК.

n Гірко!

На пам`ять про молодість волинянка
розставила по кімнатах старі фотографії.

Її хатина заховалася серед хащів, тому сусідів жінка не має.

Волинянка, яка сама живе
в лісі, поняття не має,
хто такий ...Зеленський

ООдружилися
дружилися ддіти
іти ввідомих
ідомих ввоолинських аграріїв — Лілія
Дудка і Олександр Шумський
(на фото). Весілля відгуляли 1 серпня

«Про кого? Як, кажете, його фамілія? Ні, діти, навіть не чула…»
Ірина КРАВЧУК

Н

магазинних
« Більшість
продуктів та сільські
овочі, оброблені від
шкідників, вважає
отрутою, тому харчується
в основному домашніми
молочними виробами.
лику… Довго я її копала, але зате
все натуральне росте, без «яду»:
покроплять ту картоплю, а потім
труяться нею… Не їм такої. І помідори магазинні не їм. От ви споживаєте, то у вас і ноги болять.
Наша героїня — активна та бадьора: швиденько ходить, хазяйство показує, про сусідів розпитує. Каже, що прокидається разом
із сонцем, а засинає, коли смеркає.
— Я тепер навіть гасову лампу
не запалюю, — додає, — бо страшно робиться на старості: а як хтось
п’яний в хату залізе? Я ж сама тут…
То коли темніє, беру свого кота
і лягаю спати.
Жінка навіть слухати нічого не хоче про переїзд у село.
За її словами, поки всі метушаться
та псують собі здоров’я шкідливою
їжею, вона спокійно живе та дякує

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

»

Кіт Рижик — найкращий друг бабусі.

Газета виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

у ресторації Gosti. Олександр — син відомого волинського господарника Віктора
Шумського, керівника СГПП «Рать», а Лілія
Дудка — донька Євгена Дудки, засновника
групи компаній «Вілія». До слова, Олександр Шумський не тільки агроном, а й
пілот, який допомагає волинським лісівникам патрулювати зелені масиви на випадок
пожеж.
Ми ж бажаємо, щоб Шумських на планеті
Земля було багато, адже тоді світ стане
д брішим!
до
добрішим!

Богу за кожен новий день.
— Не хочу їхати звідси і ніколи
не хотіла. Добре мені тут. Природа,
пташки, спокій… Вийду з хати, сяду
на лавочці, та й сиджу собі. А як холод настає, то грубу розпалю,
і з котиком обидвоє гріємося. Точно не відаю, скільки ще буду жити,

Закінчення. Початок на с.1

аша героїня зовсім молодою вийшла заміж і переїхала до коханого на околицю села, в дерев’яну хатину в лісі.
Дітей пара не мала. Текля двадцять років працювала на цегельному заводі, а потім у колгоспі. Чоловік давно помер, тож нині мешкає
сама. Їй 92, але каже, що на здоров’я взагалі не скаржиться.
— За все своє життя ніколи
в тих госпіталях не була, навіть
«лікарств» ніяких не пила… Нічого в мене не болить, і зір маю
добрий, навіть голку можу заволокти. От у вас, молодих, ноги вже
болять, а мене, Богу дякувати, ніколи, бо на природі живу: тут повітря чисте — лікує мене, — каже
старенька.
Попри поважний вік, баба Текля вправно порається по господарству. Жінка сама воду з криниці
носить, підлогу миє, город копає,
трави сушить, у хаті взимку палить,
одяг пере та ще й за худобою доглядає: безіменним цапом і його
«подругою» Аллою. Останню дуже
любить, сама годує та доїть двічі
на день. Каже, що навіть сир часом робить. Більшість магазинних
продуктів та сільські овочі, оброблені від шкідників, вважає отрутою, тому харчується в основному
домашніми молочними виробами.
— Не подобається мені коров’яче молоко, а от козяче люблю, — говорить жінка. — Торік
навіть для своїх тварин зілля сама
косила. А ще грядку маю, неве-
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але мама якось наснилася і сказала, що через сім років із нею стрінемося, але то вже як буде, — ділиться своїми думками баба Текля.
Волинянка не знає жодних новин, каже, що і не хоче знати. Єдиний її клопіт, що через якусь там
слабість (коронавірус. — Ред.)
не може храм відвідувати, бо він
нині на замку.
— А «кооперативи» відкриті?
І у вас там церкву закрили? Я колись, щоб на службу попасти, 5 кілометрів шкандибала, а тепер вдома сиджу… Ой люди, що то за напасть така, — бідкається бабуся.
Не знає вона не тільки про
пандемію коронавірусу, а й про
нашого нового гаранта. На запитання, чи відомо їй щось про Зеленського, відповіла:
— Про кого? Як, кажете, його
фамілія? Ні, діти, навіть не чула… n
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