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n Знай наших!

Зібрання було таким емоційним, що дійшло до штурханів,
коли один чоловік заявив: «А хто вилікувався у тій лікарні?»

Фото Ірини КРАВЧУК.

«Не дамо забрати нашу
больніцу»
Жителі селища Заболоття Ратнівського району виступили
різко проти закриття місцевої лікарні

с. 7

»

Поки коханий на заробітках, пані Наталії доводиться самій справлятися з чоловічою роботою.

Затята трактористка із Малої Глуші:
«Коли їхала, чоловіки переді
мною шапки знімали»
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Сьогодні у цьому поліському селі, що
на Любешівщині, панянки легко справляються
не лише зі звичними домашніми клопотами,
а й із важкою технікою на колесах

Вітаємо!

Ірина КРАВЧУК

ісцеві жителі настільки звикли до жінок-трактористок, що щиро дивуються волинянкам, які цього робити не вміють: дізнавшись, що я такою машиною
керувати ніколи й не намагалася, тутешній мешканець Валерій Дяк, не приховуючи подиву, вигукнув:
— Як не вмієш? Ти ж із села! У нас тут дівчата і на мотоциклах, і на тракторах «печуть»!

М

Ігор ПОЛІЩУК:
«Участь бізнесу в реконструкції
Центрального парку —
приклад любові до рідного
Луцька»
с. 5

»

Закінчення на с. 16

Людмила Іванівна
ГОРБАЧ.

»

Фото lutskrada.gov.ua.

Марія Мозгова працювала трактористкою
20 років і була єдиною жінкою в бригаді.

8 жовтня
ж
зустрічає ювілей любляч дружина, найкраща мама,
бляча
найщ
найщиріша
бабуся, жителька села
Остр
Острови
Маневицького району

Вам 60, та хіба це літа,
Коли очі горять і душа
молода.
У цей день щасливий хай
збудуться мрії,
Хай будуть веселість
і кращі надії.
Щоб доля лиш щастя вам
дарувала,
Зозуля весною 100 літ накувала.
Люба бабусю і матінко мила,
Велике спасибі, що ви нас зростили.
Ми просимо з глибин сердець,
Щоб добрий Бог, щоб Бог-Отець
Вам міцне здоров’я давав
І щоб 100 літ вас оберігав!
З любов’ю і повагою чоловік Олександр,
син Андрій з дружиною Лесею, дочка Ліля з чоловіком
Василем, дочка Оля з чоловіком Богданом, внуки
Настя, Аріна, Ельдар, Владислав, Станіслав.
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Роман БОНДАРУК:
«Не змогли розчистити бульдозером,
пустили проти мене інформаційний каток»
«Чорний піар безчестить тих, хто його
застосовує. А на моєму боці — правда»,
— про це у вівторок у прямому ефірі
Громадського Інтерактивного Телебачення
(ГІТ) заявив кандидат на посаду луцького
міського голови Роман Бондарук.
Він пояснив, що від початку виборчої
кампанії страждає від неправдивих,
наклепницьких звинувачень. «Вони хотіли
зробити таку простору білу доріжку для
Ігоря Поліщука. Для цього бульдозером
розчистили списки кандидатів від інших
політичних партій. Зі «Слугою Народу»
так не пройшло. Не змогли розчистити
бульдозером — пустили проти мене
інформаційний каток. Бо на сьогодні
на цій доріжці лише я складаю чинній
міській владі реальну конкуренцію і можу
перемогти», — пояснив кандидат і надав
докази нахабних маніпуляцій, до яких
вдається його опонент.

Ô̧̡̪̤å

ǇǅǃƷǄƸǅǄƻƷǇǊǁǆǅƺǇƷƸǊƹƷƹƹǁǂƷƻǄƿǁƭƹlƾƷǌƭƻƭǄǁǅǃƸƷǄǁǊ|

̧̦̞̟Õ̞

ǅǨǤǥǙǤǟǣǟ ǦǧǟǮǟǤǗǣǟ ǤǜǦǢǗǩǥǨǦǧǥ
ǣǥǝǤǥǨǩǽǭǳǥǚǥǘǗǤǡǪǛǜǧǝǗǤǟǠǋǥǤǛ
ǚǗǧǗǤǩǪǙǗǤǤǶ ǙǡǢǗǛǽǙ ǫǽǞǟǮǤǟǬ ǥǨǽǘ
ǤǗǞǙǗǙǣǗǨǯǩǗǘǤǜǙǟǙǜǛǜǤǤǶǘǗǤǡǽǙǨǳǡǟǬǗǡǩǟǙǽǙǤǗǦǜǧǜǛǥǛǤǽ
ǡǧǟǞǟ ǽ ǙǟǛǗǮǪ ǡǧǜǛǟǩǽǙ ǥǨǥǘǗǣ ǦǥǙ ǶǞǗǤǟǣ Ǟ ǘǗǤǡǥǣ ǍǶ
ǽǤǫǥǧǣǗǭǽǶǻǪǙǽǛǡǧǟǩǥǣǪǛǥǨǩǪǦǽǤǗǥǫǽǭǽǠǤǥǣǪǨǗǠǩǽǋǥǤǛǪ

ǊǩǗǡǟǠǨǦǥǨǽǘǙǢǗǨǤǟǡǘǗǤǡǪƹǗǨǟǢǳƺǗǙǧǟǢǟǯǟǤǽǦǥǚǧǗ
ǘǪǙǗǙ ǨǙǥǾǬ ǙǡǢǗǛǤǟǡǽǙ ǁǥǢǟ ǝ ǦǧǟǞǤǗǮǟǢǟ ǩǟǣǮǗǨǥǙǪ ǗǛǣǽ
ǤǽǨǩǧǗǭǽǵ lƾǗǬǽǛǽǤǡǥǣǘǗǤǡǪ| ǩǥ  ǣǽǢǳǠǥǤǽǙ ǚǧǟǙǜǤǳ ǧǜǫǽ
ǤǗǤǨǪǙǗǤǤǶǘǪǢǥǨǦǧǶǣǥǙǗǤǥǤǜǤǗǦǥǙǜǧǤǜǤǤǶǙǡǢǗǛǽǙǗǤǗ
ǡǧǜǛǟǩǟǫǽǧǣǗǣǞǦǧǥǦǟǨǡǥǵǪƻǥǤǘǗǨǽƭǨǗǣǜǶǦǜǧǯǟǣǩǥǛǽ
ǞǗǶǙǢǶǙǰǥǭǽǢǵǛǟǦǧǥǙǟǤǤǽǨǽǨǩǟǞǗǚǧǗǩǟƷǢǜǥǯǪǡǗǤǟǣ
ǙǡǢǗǛǤǟǡǗǣ ǩǟǣǮǗǨǥǙǗ ǗǛǣǽǤǽǨǩǧǗǭǽǶ ǦǥǙǽǛǥǣǟǢǗ ǰǥ
ǙǟǤǪǙǗǩǭǽǨǟǩǪǗǭǽǾȫǭǜǣǽǨǭǜǙǽǦǽǛǦǧǟǻǣǭǽǡǥǩǧǽǤǜǦǥǙǜǧǩǗǵǩǳ
ǡǧǜǛǟǩǽǙǉǥǘǩǥǦǧǥǨǩǥǦǜǧǜǙǜǢǟǨǩǧǽǢǡǟǛǢǶǙǽǛǙǥǛǪǥǮǜǠ
ǊǧǥǭǽǡǥǢǟǙǛǗǧǟǢǗǨǙǽǩǥǙǗǜǡǥǤǥǣǽǮǤǗǡǧǟǞǗǽǛǥǢǗǧ
ǦǽǛǨǩǧǟǘǤǪǙǪǦ ǶǩǜǧǥǤǜǢǟǯǜǶǗǠǪǨǽǦǽǛǦǧǟǻǣǭǽǡǥǩǧǽǣǗǢǟ
ǙǗǢǵǩǤǽǞǗǦǥǞǟǮǜǤǤǶǽǨǦǧǗǙǛǽǤǜǣǥǚǢǟǙǮǗǨǤǥǧǥǞǧǗǬǪǙǗǩǟǨǶ
ǞǗǡǧǜǛǟǩǗǣǟǭǳǥǚǥǘǗǤǡǪƷǢǜǩǗǡǽǡǧǜǛǟǩǟǞǗǙǝǛǟǦǽǛǡǧǽǦǢǜǤǽ
ǞǗǨǩǗǙǤǟǣ ǣǗǠǤǥǣ ƾǤǗǛǥǘǟǙǨǶ ǮǗǨ ǰǥǘ ǧǜǗǢǽǞǪǙǗǩǟ ǭǜ
ǣǗǠǤǥǙǧǗǬǪǤǥǡǞǗǦǥǞǟǮǜǤǳǈǙǥǾǞǥǘǥǙ ǶǞǗǤǤǶǦǜǧǜǛǘǗǤǡǥǣ
ǶǙǟǡǥǤǗǙǞǗǛǙǗǧǥǡǟǛǥǩǥǚǥǶǡǙǽǤǞǘǗǤǡǧǪǩǽǙ ǄǗǦǽǛǩǙǜǧ
ǛǝǜǤǤǶǭǳǥǚǥǦǧǜǛǨǩǗǙǢǶǵǥǫǽǭǽǠǤǟǠǛǥǡǪǣǜǤǩ
ƻǥǨǢǥǙǗǡǧǜǛǟǩǟǦǥǙǜǧǤǪǢǟǠǽǤǯǽǦǥǧǶǛǤǽǦǽǛǦǧǟǻǣǭǽǉǗ
ǘǗǤǡǞǗǣǽǨǩǳǙǡǢǗǛǤǟǡǽǙǨǦǧǶǣǪǙǗǙǚǧǥǯǽǦǽǛǨǩǗǙǤǟǣǫǽǧǣǗǣ
ƭ ǮǟǣǗǢǥ ǢǵǛǜǠ ǩǗǡ ǽ Ǥǜ ǥǩǧǟǣǗǢǟ ǨǙǥǾǬ ǡǥǯǩǽǙ ƾǗ ǭǟǣǟ
ǫǗǡǩǗǣǟ ǦǥǧǪǯǜǤǥ  ǡǧǟǣǽǤǗǢǳǤǟǬ ǨǦǧǗǙ Ǘ ǙǢǗǨǤǟǡ ǘǗǤǡǪ ǽ
ǛǥǨǽǦǜǧǜǘǪǙǗǻǪǧǥǞǯǪǡǪ

Ô̧̡̪̤å

ǇǅǃƷǄ ƸǅǄƻƷǇǊǁ ǆƭƻǈǉǊǆǅǃ ƾƷǌǅǆƿƹ ǆƭƻǆǇƿƫǃǈǉƹǅ

ƻǥǙǚǽ ǧǥǡǟ ǦǽǛǦǧǟǻǣǨǩǙǥ Ǧǧǥ
ǛǥǙǝǪǙǗǢǥ ǦǧǗǭǵǙǗǩǟ ǙǜǢǥǨǶ ǘǪ
ǛǽǙǤǟǭǩǙǥ ǦǢǗǩǟǢǟǨǶ ǦǥǛǗǩǡǟ
ǢǵǛǟ ǥǩǧǟǣǪǙǗǢǟ ǞǗǧǦǢǗǩǤǵ ǄǗ
ǛǗǵǦǽǛǩǙǜǧǛǝǪǵǮǽǫǽǤǗǤǨǥǙǽǛǥ
ǡǪǣǜǤǩǟǅǛǤǗǡǝǟǩǩǶǞǣǽǤǵǻǩǳǨǶ
ǣǽǤǶǵǩǳǨǶ ǪǣǥǙǟ ǧǟǤǡǪ ǽ ǡǥǤǡǪ
ǧǜǤǭǽǾǦǽǛǦǧǟǻǣǨǩǙǗǨǩǙǥǧǵǵǩǳǨǶǽ
ǞǗǡǧǟǙǗǵǩǳǨǶǞǣǽǤǵǵǩǳǨǶǦǧǽǥǧǟ
ǩǜǩǟǶǨǦǧǶǣǪǙǗǙǨǙǥǾǨǟǢǟǤǗǧǥǞ
ǙǟǩǥǡǽǤǯǟǬǤǗǦǧǶǣǡǽǙǉǥǣǪǮǜǧǜǞ
 ǧǥǡǽǙ ǛǽǶǢǳǤǥǨǩǽ ǡǥǣǦǗǤǽǾ ǙǥǤǗ
ǘǪǢǗ ǢǽǡǙǽǛǥǙǗǤǗ ǆǧǟ ǞǗǡǧǟǩǩǽ ǡǥ
ǝǜǤ ǦǧǗǭǽǙǤǟǡ ǥǩǧǟǣǗǙ ǨǙǥǵ ǮǗǨ
ǩǡǪǪǚǧǥǯǥǙǥǣǪǜǡǙǽǙǗǢǜǤǩǽƭǶǘǪǙ
ǦǜǧǯǟǣǪǂǪǭǳǡǪǡǜǧǽǙǤǟǡǥǣǶǡǟǠ
ǛǗǙ ǞǣǥǚǪ ǢǵǛǶǣ ǦǧǟǙǗǩǟǞǪǙǗǩǟ
ǙǽǛǥǣǮǟǠǚǪǧǩǥǝǟǩǥǡ
ǇǅǃƷǄƸǅǄƻƷǇǊǁlǇƼǀƻƼǇǈǓǁƿ|ƾǃƼǉǅǕǄƷƽƿƹƿƹƭƻƭƸǇƷƹ
ǊǂǊǎƷǄǆǇƿǃƭǐƼǄǄǖǄƷǆǇǅǈǆƼǁǉƭǆƼǇƼǃǅƺƿ

Ô̧̡̪̤å

Ǖǡ ǯ  ǬǪǲȂ ǫǬǤǨȂǵǡǩǩǻ ǫǬǪ ǻǦǡ
ǥǠǡǮǸǭǻ ǝǯǧǪ ǫǡǬǡǠǜǩǡ ǣ ǨȂǭǸǦǪȃ
ǞǧǜǭǩǪǭǮȂ ǩǜ ǝǜǧǜǩǭ ǊǍƽƽ ǇǝǛ ǥǛ
ǞǒǱϛǣǕǟǧ ǑǗǟ ǜǝǕǖǙǑǚǚǪǜǔǝǔϛǑǣǱ
ưǠǤǩǤǥǭǮǪǭǯǩǪǦǻǦǤǥǻǠǪǲǸǪǟǪǨǜǺǨǪǻȂǩȂǲȂǜǮǤǞǜǞȂǠǦǬǤǮǮǻǯ
ǇǯǲǸǦǯ ǒǡǩǮǬǯ ǡǩǡǬǟǪǡǰǡǦǮǤǞǩǪǭǮȂ Ǯǜ ǡǩǡǬǟǪǣǝǡǬǡǢǡǩǩǻ ƲǠǡǺ
ǫȂǠǮǬǤǨǜǞǈǤǦǪǧǜǌǪǨǜǩǺǦȂǞǢǡǩǡǞǠǪǞǣȂǮǜǦǤǥǲǡǩǮǬǣ ǻǞǤǞǭǻ
ǩǜǋǡǬǡǨǪǟǤ ǞȂǩǫǬǜǲǺȀȂǭǸǪǟǪǠǩȂ ǛǦǬǪǣǫǪǬǻǠǢǜǮǤǭǻǭǞǪȃǨ
ǨǜǥǩǪǨ̰ǞǤǩǻǮǦǪǞǡǫǬǜǞǪǊǍƽƽǉǜǟǪǧǪǴǯǺǩȂǦǡǬȂǞǩǤǦǪǨǩȂ
ǞǧǜǭǩǤǦǪǨǲǡǩǮǬǯǻǩǡǝǯǞȂǩǡȀ

̧̦̞̟Õ̞

lǆǇǅǃƸǊƻ|ƾƸƷǄǁǇǊǉƿƹǀǅƺǅƭǆǇǅƻƷƹ

 Ǌ ǭǽǠ ǡǥǣǦǗǤǽǾ ǘǪǢǥ ǣǥǻ Ǧǜǧǯǜ
ǧǥǘǥǮǜ ǣǽǨǭǜ ȫ ǦǥǨǗǛǗ ǡǥǣǜǤ
ǛǗǤǩǗǚǪǧǩǥǝǟǩǡǪǎǜǧǜǞǧǥǡǽǙǶ
ǨǩǗǙ ǞǗǨǩǪǦǤǟǡǥǣ ǛǟǧǜǡǩǥǧǗ ǁǆ
lǆǧǥǣǘǪǛ| Ǟ ǜǡǥǤǥǣǽǮǤǟǬ ǦǟǩǗǤǳ Ǎǜ ǦǽǛǦǧǟǻǣǨǩǙǥ ȫ
ǡǥǢǜǡǩǟǙǤǥǾ ǫǥǧǣǟ ǙǢǗǨǤǥǨǩǽ ǩǥǘǩǥ ǪǨǽ ǧǽǯǜǤǤǶ ȫ ǽ ǰǥǛǥ
ǣǗǠǤǗ ǽ ǰǥǛǥ ǡǜǧǽǙǤǟǡǗ  ǦǧǟǠǣǗǵǩǳ ǞǗǚǗǢǳǤǽ Ǟǘǥǧǟ
ǡǥǢǜǡǩǟǙǪ ƾ  ǽ Ǧǥ  ǧǽǡ Ǟǘǥǧǟ ǩǥǙǗǧǟǨǩǙǗ Ǥǜ
ǦǧǥǙǥǛǟǢǟǨǶ ǦǽǛǦǧǟǻǣǨǩǙǥ ǞǗǤǜǦǗǛǗǢǥ ƭ ǨǗǣǜ ǡǥǢǜǡǩǟǙ
ǪǣǥǙǢǶǙǣǜǤǜǥǮǥǢǟǩǟǡǥǣǦǗǤǽǵǽǦǥǧǶǩǪǙǗǩǟǙǽǛǞǗǤǜǦǗǛǪ
ƾǗ ǭǜ ǦǧǥǚǥǢǥǨǪǙǗǢǗ ǗǘǨǥǢǵǩǤǗ ǘǽǢǳǯǽǨǩǳ ǦǧǗǭǽǙǤǟǡǽǙ
ƫǛǟǤǟǠǬǩǥǞǩǗǡǟǣǧǽǯǜǤǤǶǣǤǜǦǥǚǥǛǟǙǨǶǘǪǙǡǥǢǟǯǤǽǠ
ǛǟǧǜǡǩǥǧǈǙǥǵǦǥǞǟǭǽǵǙǽǤǛǥǙǥǛǟǙǙǪǨǽǬǨǪǛǥǙǟǬǽǤǨǩǗǤ
ǭǽǶǬǙǡǢǵǮǤǥǞƹǜǧǬǥǙǤǟǣǨǪǛǥǣǊǡǧǗǾǤǟƭǝǥǛǜǤǨǪǛǤǜ
ǞǤǗǠǯǥǙǪǛǽǶǬǡǥǢǜǡǩǟǙǪǤǗǠǣǜǤǯǥǚǥǦǥǧǪǯǜǤǤǶ

ƻǥ ǨǢǥǙǗ ǮǜǧǜǞ ǣǽǨǶǭǳ ǦǽǨǢǶ Ǩǣǜǧǩǽ
ǇǥǣǗǤǵǡǗ Ǫ ǢǵǩǥǣǪ  ǧǥǡǪ ǨǗǣǜ
ǪǧǶǛǤǟǡǟǨǗǣǥǞǙǗǤǭǽ ǽ ǨǦǧǥǘǪǙǗǢǟ
ǙǽǛǽǘǧǗǩǟ ǭǜ ǦǧǟǣǽǰǜǤǤǶ Ǚ ǅǈƸƸ
ǅǛǤǗǡƹǜǧǬǥǙǤǟǠǨǪǛǊǡǧǗǾǤǟǙǟǞǤǗǙ
ǭǵǦǧǜǩǜǤǞǽǵǣǽǨǳǡǥǾǙǢǗǛǟǤǜǞǗǡǥǤ
Ǥǥǵ

̧̦̞̟Õ̞

³

 lǆǧǥ ǩǜ ǰǥ ǦǧǟǣǽǰǜǤǤǶ ǍǜǤǩǧǪ ǜǤǜǧǚǥǜǫǜǡǩǟǙǤǥǨǩǽ ǩǗ ǜǤǜǧǚǥ
ǞǘǜǧǜǝǜǤǤǶǦǧǥǛǗǻǩǳǨǶǣǟǛǽǞǤǗǢǟǨǶǞǦǪǘǢǽǡǗǭǽǾǊǤǗǨǘǪǙǯǥǡǃǟǶǡ
ǙǢǗǨǤǟǡǟ Ǥǜ ǣǗǢǟ ǽ Ǥǜ ǣǗǻǣǥ ǤǗǣǽǧǪ Ǡǥǚǥ ǦǧǥǛǗǙǗǩǟ Ǯǟ Ǚǟǡǥ
ǧǟǨǩǥǙǪǙǗǩǟ ǶǡǥǨǳ ǽǤǗǡǯǜ ǄǗ ǨǗǠǩǽ ǗǚǜǤǭǽǾ ǤǜǧǪǬǥǣǥǨǩǽ ǭǳǥǚǥ ǥǚǥǢǥ
ǯǜǤǤǶǤǜǣǗǻǁǥǢǟǝǞǗǩǜǢǜǫǥǤǪǙǗǢǟǩǪǛǟǤǗǣǤǽǬǩǥǤǽǮǥǚǥǦǥǶǨǤǟǩǟ
ǤǜǞǣǽǚǍǜȫǤǽǰǥǽǤǯǜǶǡǘǧǪǛǤǗǫǗǘǧǟǡǗǭǽǶǰǥǘǤǗǨǛǟǨǡǧǜǛǟǩǪǙǗǩǟ|

³

ǕǢǽǶǈǗǘǗǩǵǡȫǚǥǢǥǙǗǅǈƸƸlǂǪǮǗǤǟ|
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Доброго дня
вам, люди!

n

3

Календар
9 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 6.43, захід — 19.48, тривалість дня — 13.05).
Місяць у Раці. 23 день Місяця.
Іменинники: Іван, Тихін.
10 ЖОВТНЯ
Фото ternopillis.gov.ua.

Ой, гарбузе, ти перістий, шкода тебе, красеня,
їсти!

Сонце (схід — 6.45, захід — 19.45, тривалість дня — 13.00).
Місяць у Раці. 24 день Місяця.
Іменинники: Марко, Віктор, Зінаїда.

Фото Інни ПІЛЮК.

12 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 6.48, захід — 19.41, тривалість дня — 12.53).
Місяць у Леві. 25 день Місяця.
Іменинники: Іван, Феофан.

Інна ПІЛЮК

Винахідливі господині готують із цього овоча і кекси, і желе,
й цукати або ж просто запікають
із цукром та корицею чи з пряними
травами й часником, як уже кому
більше смакує. Каші, як видається, — то вчорашній день.
А ще з короля осінніх полів
можна виготовити не тільки смакоту, а й красу. І тут теж усім керує
фантазія. У дитячих садках малюки
радітимуть навіть простим витворам, як-от наша солодка парочка
на фото. А луцька майстриня з карвінгу (художньої різьби по плодах)
Ольга Гончарук зазіхнула на куди
вищу сходинку і вкотре дивує неймовірної краси композиціями.
От з чим не може змиритися як ми-

11 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 6.46, захід — 19.43, тривалість дня — 12.57).
Місяць у Раці, Леві. 24 день Місяця.
Іменинники: Олександр, В’ячеслав,
Марія, Олексій.

У розпалі гарбузова
пора. На ринках
і в супермаркетах яких
тільки не пропонують!
Темно-помаранчеві й
жовтенькі, круглі і схожі
на велетенські груші…

13 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 6.49, захід — 19.39, тривалість дня — 12.50).
Місяць у Леві. 26 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Михайло, Гаїна,
Микола.

n
Гарбузові дівчатка теж бувають.

тець, так це з тими гарбузовими
перетвореннями, які незабаром
заполонять вітрини на запозичений день всієї нечисті — Геловін.

n Спробуйте — не пошкодуєте!

Яблука, печені із сиром
Інгредієнти:
4 яблука, 150 г кисломолочного сиру, 3 ст.
л. родзинок, 3 ст. л.
цукру, 3–5 ст. л. сметани, ваніль і кориця — за смаком.
Приготування.
Сир змішати зі сметаною, цукром, родзинками, ваніллю
і корицею. З яблук
видалити серцевинки і нафарширувати начинкою,
покласти у форму та запікати в духовці протягом
30 хвилин за температури 190 С.
Більше рецептів з яблуками — у «Цікавій газеті
на вихідні» за 8 жовтня. А за тиждень, 15 жовтня, темою постійної рубрики «Пальчики оближеш!»
будуть страви з гарбуза. Не пропустіть!

Вітаємо!
11 жовтня святкуватиме
50-річний ювілей любляча та турботлива матуся, донька, жителька села Новостав Горохівського
району
Руслана Михайлівна
БРУК.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітає вся родина,
Тобі сьогодні — 50.
Хай життя твоє квітує ніжним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Хай Мати Божа тебе
оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь щедроти
посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
З любов’ю
діти, батьки,
вся дружна родина.

Не бачить майстриня там ані естетики, ані енергетики. Тому за такі
замовлення не береться.

А на Набережній — весна
Фото Євгенії СОМОВОЇ.

Осінньо-весняне диво.

Ніжний цвіт каштанів на яскраво-зеленому
молодому листі, можливо, не здивував би, якби
з’явився навесні. Але ж на календарі осінь!
Усупереч їй у верховітті золотисто-білі свічки
танцюють танго з уже не ласкавим вітром
Євгенія СОМОВА

Каштани восени на вулиці Набережній у Луцьку квітують не вперше. Однак цього року особливо рясно: цвіте
не 2–3 свічки — усе дерево. Здається, каштан переплутав час.
Природному феномену науковці мають пояснення:
мовляв, причиною є доволі тепла погода, адже температура повітря жовтня на кілька градусів перевищує кліматичні норми. Цього тижня, наприклад, вона подолала
позначку 20 градусів. Вчені зауважують, що подібна аномалія таїть приховану загрозу для дерева. Через повторне квітування воно виснажується і навесні цвіте бідніше.
Загалом переживає стрес.
Але, як би там не було, квітучі свічки каштанів уміють
«зачепити» навіть найзаклопотаніших перехожих: ваблять око своєю позачасністю, такою ніжною й теплою.
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ПРОДАЄМО ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН ТА ПТИЦІ:
 готові корми (комбікорми), концентрати (старт, гроуер,
фініш),
 премікси ДБМВ, сухе молоко,
 засоби для дезінфекції приміщень,
 лампи для обігріву, годівниці, поїлки,
 ветаптечки, абсорбенти.
Можлива доставка.
Тел.: 066 4087776, 067 3629532 — Людмила,
067 8166915, 066 4081404 — Ніна,
067 1195313, 099 6278855 — Світлана,
067 6348334, 050 4887771 — Віта.

Прогноз погоди

Осінь вбралася
в тумани
Все частіше ранки зустрічають
нас щойно створеними жовтобагряними листяними килимками
та туманним серпанком. Здобрюють
картину терпким запахом хризантем
та обіцянкою ще теплих днів
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 9 жовтня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 5–10 метрів за секунду.
Нічна температура повітря — 6–11 градусів тепла, денна — від 13 до 18 градусів вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, цього
дня найтепліше було у 2014 році — плюс 23, найхолодніше — 1957-го — 2 градуси морозу.
10 жовтня очікується мінлива хмарність,
удень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди буде туман. Вітер зміниться на південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Вночі
температура повітря сягатиме 4–9 градусів вище
нуля, вдень потепліє до 12–17 градусів.
11-го — хмарно з проясненнями, знову
місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Вночі температура
повітря триматиметься у межах 6–11 градусів
вище нуля, а вдень буде плюс 13–18. 12-го —
мінлива хмарність, без опадів. Південно-східний вітер послабшає до 3–8 метрів за секунду.
Вночі 6–11 градусів тепла, вдень — 14–19.
13-го — хмарно з проясненнями, переважно без дощу. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Вночі буде 7–12, удень — 14–
19 градусів тепла.
У Рівному 9, 10 жовтня хмарно з проясненнями. Температура повітря упродовж доби
від 8 до 17 градусів вище нуля. 11-го — хмарно
з проясненнями, падатиме дрібний дощ. Температура повітря — 12–17 градусів тепла. Вітер
у ці дні змінюватиметься від північно-західного
до південно-східного, середня швидкість — 5 метрів за секунду. 12, 13 жовтня буде хмарна з проясненнями погода. Однак дні потеплішають: очікується до 20 градусів вище нуля.

n Усмішка
– Миколо, ти пам’ятаєш з курсу фізики, що при нагріванні тіло розширюється?
– Так, і що з того?
а:
– Так, значить, я не товста:
я просто до біса гаряча!

Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО
Тел. 72 39 32
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд

n Економіка

www.volyn.com.ua

Фотоколаж програми «Наші гроші».

Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
«Газети Волинь»

Коли й наші пенсіонери
танцюватимуть
краков’як?
Знаєте, що мене найбільше здивувало, коли я вперше,
двадцять років тому, потрапила в польський Краків?
Ні, не старовинна архітектура, хоч вона вражаюча, не
величезна схожість центру міста з нашою галицькою
столицею, не шикарний готель, куди поселили нашу
делегацію, не красиві вітрини магазинів і педантична
чистота вулиць… До глибини душі вразила інша
картинка
економічної політики зазначають, що пенсійна система
в тому вигляді, в якому вона
існує, стала надто дорогим
задоволенням. І недвозначно
натякають, що альтернативи
підвищенню пенсійного віку
немає. А причина — щорічна
дотація Пенсійного фонду
з державного бюджету, яка
ледве не вдвічі перевищує
видатки на оборону.
Пенсіонерів стає більше, а платників податків, які
утримують їх своїми внесками, все менше. Кількість осіб,
які сплачують ЄСВ, судячи з
даних Держслужби статистики, — близько 13 мільйонів, і
їхні відрахування — основне
джерело фінансування державної пенсії. При солідарній
пенсійній системі вона повністю залежить від економічної і демографічної ситуації в
країні, розвитку ринку праці
та стану фондового, фінансового ринків. Для нормальної
роботи системи на кожного
треба хоча б три платники
податків, а в нас уже сьогодні — один.
Тому Україні, як аргументовано наголошують фахівці,
слід якнайшвидше переходити на багатокомпонентну
пенсійну систему. У розвинених державах процес займав
20–30 років. У нас цей шлях
почали поки лише на папері,
а на практиці накопичувальна
система навіть не запущена.
Кажуть, не вистачає інфраструктури, яка б забезпечила функціонування пенсійних
накопичень, не створений
ринок, куди б можна було ці
кошти інвестувати, які б працювали на майбутні пенсії.
Ситуації зарадили б страхові компанії, в тому числі й
такі, де задіяний іноземний
капітал. Але в нас люди обпеклися на гарячому, тому
тепер дмухають і на холодне. Радянські заощадження
пропали. Та вже й у теперішній Україні розвелося чимало
«ммм–ів» та «еліта–центрів»,
які ошукують громадян. Тому
й нема до них довіри. n

ечірнього липневого вечора затишну атмосферу міста органічно доповнювала грайливо–ніжна
мелодія, яка линула з відкритого музичного трамвайчика.
Він рухався повільно, оперізуючи головні вулиці старовинного міста. Можна було
добре розгледіти, як вечірній
«моціон» здійснювали пани
й панянки віку 75–80 плюс.
Із ціпками, а дехто й іншими засобами допомоги для
ходьби, а то й в інвалідному
візку — на їхніх обличчях читалися спокій і задоволення.
А на танцювальному майданчику біля одного з парків побачила, як приблизно такого
ж віку пари кружляли у вальсі,
вицокували краков’як. Можна було б лише потішитися
таким видовищем, а в мене
стиснулося серце…
Мимоволі перед очима
постали наші пенсіонери —
міські й сільські, з якими доводиться спілкуватися мало
не щодня. Прикро, але на відміну від своїх ровесників за
кордоном, у них з виходом на
заслужений відпочинок життя погіршується і ускладнюється. В першу чергу через
нестачу коштів. Добре тим,
у кого діти мають можливість
допомогти матеріально. А
хто позбавлений такої підтримки, приречений щодня
рахувати копійки й ділити їх
на комунальні витрати, продукти та медикаменти. Про
які розваги чи поїздки рідною
країною або за кордон може
йти мова?
Зараз із трохи більш як
одинадцяти мільйонів пенсіонерів лише 3 відсотки отримують понад десять тисяч
гривень. Середній розмір
пенсії становить три тисячі
з невеличким «хвостиком»,
що нижче за фактичний прожитковий мінімум. Але, кажуть наші керманичі, і за це
треба дякувати. Бо якщо в
українській пенсійній системі
нічого не змінювати, нинішнім 30–літнім пенсії взагалі
не платитимуть. Експерти з
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Піару та коштів навколо будівництва доріг багато, а от результату поки що — не дуже.

Грошей на дороги
виділили втричі більше,
але чому не збудували
втричі більше?
Державне агентство автомобільних доріг України у вересні заявило
про завершення відновлення 2 тисяч кілометрів доріг у 2020 році
Петро МАКАРУК

а три місяці, що залишились до кінця року,
дорожники планують
збудувати ще стільки ж шляхів і довести цифру до 4200
кілометрів відновлених доріг.
Це, зазначимо, лише плани і
чи будуть вони втілені, побачимо тільки 1 січня.
Тим часом у команді Зеленського будівництво доріг намагаються подати як
неабияке, раніше небачене
досягнення. Сам Президент
чи не у кожній області під час
візитів перерізає святкову
стрічку на черговій відновленій ділянці, а дорожні роботи
пафосно називають «Велике
будівництво».
Але наскільки воно насправді велике і в чому тут
досягнення Зеленського?
Давайте розберемось.
Варто нагадати, що
вперше за роки Незалежності системно проблему
будівництва доріг в Україні
вирішили тільки після Революції гідності, восени 2016
року, коли прийняли кілька
спеціальних законів, найголовніший з яких стосувався
створення в Україні Фонду
дорожнього бюджету. Фактично цей Фонд наповнюється кожним водієм, який
купує бензин, адже акцизи на
паливо тепер ідуть на будівництво доріг. Тобто, команда
Зеленського до цього не має
ніякого відношення, і самому Президенту залишається
тільки не зруйнувати напрацювання попередників і просто й далі перерізати стрічки.
Проте, як передбачав закон, у 2018 році лише 50%

З

Дорожнього фонду мали йти
на ремонт доріг, у 2019-му
— 75%, і лише починаючи
з 2020-го і далі — усі 100%.
Тобто, ще у 2016 році було
приблизно відомо, скільки
щороку на українські автошляхи буде витрачатись
грошей.
А тепер порівняймо. Як
стверджують у Державній
казначейській службі України, у 2018 році на дороги
витратили 38,9 мільярда гри-

будувати можна втричі більше — десь у межах 10 тисяч
кілометрів, не менше. Але
поки що у вересні, нагадаємо, є лише 2 тисячі. Ще стільки ж буде до кінця року. Якщо
встигнуть. Напрошується запитання: чому грошей на дороги виділили втричі більше,
але збудують, якщо вдасться, приблизно стільки ж, як і
у 2018-му?
Можливо, дорожники не
встигають освоювати такі гі-

за роки Незалежності системно проблему
« Вперше
будівництва доріг в Україні вирішили тільки
після Революції гідності, восени 2016 року,
коли прийняли кілька спеціальних законів,
найголовніший з яких стосувався створення в
Україні Фонду дорожнього бюджету. Фактично
цей Фонд наповнюється кожним водієм, який
купує бензин, адже акцизи на паливо тепер ідуть
на будівництво доріг. Тобто, команда Зеленського
до цього не має ніякого відношення.

»

вень, в 2019-му — 50,57 млрд
грн, а цього року — увага —
аж 124,9 мільярда. Тобто,
більш ніж утричі більше, як у
2018 році. Звідки такі великі
кошти? 70 мільярдів тут — це
гроші згаданого вже Дорожнього фонду. Ще майже 20
мільярдів — спеціальні запозичення, а ще 35 мільярдів — скандальні гроші, які
забрали із Фонду боротьби з
коронавірусом і перекинули
на дороги.
Так от, у 2018 році за 39
мільярдів гривень побудували рекордні за час Незалежності 3800 кілометрів доріг.
Логічно допустити, що, маючи втричі більше грошей, і по-

гантські кошти? Тоді навіщо
було «перекидати» їм ще й
коронавірусні гроші у той час,
як держава не спромоглась
купити жодного (!) апарата
штучної вентиляції легень?
Хіба це по-господарськи?
Можливо, собівартість будівництва доріг стала більшою?
Цілком може бути. Але щоб
аж утричі — хто ж повірить?
Швидше повірять у те, що розікрали… А, можливо, зіграли
роль усі названі фактори.
Проте єдиним незаперечним фактом залишається те,
що «велике будівництво» —
це великі витрати, а от доріг
відремонтували приблизно
стільки ж, як і було раніше. n
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Ігор ПОЛІЩУК:
«Участь бізнесу
в реконструкції Центрального
парку — приклад любові
до рідного Луцька»
Відновлення головної зеленої зони міст
міста стало
гарною спільною справою влади та бізнесу:
бізне 60%
вартості робіт оплатили комерційні підприємства,
підпр
40% — бюджет обласного центру
Фото lutskrada.gov.ua.

Життя доводить, що в основі будь-якого успіху завжди
лежить щире бажання зробити добру справу. Тільки так
можна зрушити з мертвої точки найбільш безнадійне
питання, яким до 2017-го вважалося впорядкування
Центрального парку. Хоча називається він місцем
культури та відпочинку, насправді особливою культурою
донедавна не вирізнявся. Минали роки, змінювалися
владні команди, але до парку руки ні в кого не доходили.
А все тому, що облаштування і догляд за ним
потребували великих грошей
Наталка ЧОВНИК

РОЗЧИСТИЛИ 13 ГЕКТАРІВ
НЕПРОЛАЗНИХ ХАЩІВ

Взятися за складну справу
реконструкції парку і вивести
його зі стану дрімучого лісу посеред міста наважився радник
міського голови, нині — кандидат на посаду луцького міського голови Ігор Поліщук (на
фото) разом із групою ініціативного бізнесу та комунальним підприємством «Парки
і сквери». Поштовхом до цього
непростого у фінансовому плані рішення стала його поїздка
до Харкова і детальне ознайомлення із місцевим парком імені
Горького, який вразив плануванням та доглянутістю. Щось
подібне хотілося зробити й
у Луцьку. Але грошей у бюджеті
на такі потреби було небагато,
тому владці вирішили звернутися до фінансово спроможного бізнесу і запропонували взяти участь в облаштуванні зеленої зони: впорядкувати алею
і таким чином прорекламувати
свою компанію. Саме з цієї ініціативи у 2017-му почалися роботи, які тривають й досі.
Радник міського голови
розповідає: природна особливість Центрального парку
в тому, що він стоїть на болотистих грунтах, які сприяють росту різноманітних бур’янів, хащам, самосіву. Щоб позбутися
цього «добра», для підприємства «Парки і сквери» придбали
нову техніку: трактор, пристрої
до нього, газонокосарки, мульчер (косаркоподрібнювач),
здатний трощити гілки завтовшки до десяти сантиметрів.
З її допомогою знищили кропиву, самосіви, хащі на майже
13 гектарах. До слова, раніше
ці ділянки взагалі не оброблялися. У результаті територія тепер повністю «проглядається»,
а не стоїть дикими заростями
посеред міста.
Щороку підприємство розчищає все більшу й більшу
площу. І сьогодні, якщо йти
центральною алеєю в бік пляжу, то уже можна милуватися

краєвидами із замком Любарта. Роботи триватимуть і надалі, щоб цю туристичну родзинку
«відкрити» повністю.
Але вже й нині парк виглядає сучасно та цікаво. Тут можна прогулятися пішки або взяти
човник і пропливти каналами.
Можна вдихати аромат квітів та милуватися найдовшою
в місті жасминовою алеєю чи ж
посидіти в одному з різноманітних кафе. Тут є де провести
культурно-масові заходи чи
зайнятися спортом. І якщо виникло бажання порелаксувати
в оновленому скверику на центральній алеї, зійтися в інтелектуальному двобої на великій шаховій дошці чи просто
поспостерігати за невеликими
фонтанчиками в одному з каналів — теж варто сюди прийти.
До слова, у майбутньому до цих

В оновленому парку можна гуляти цілий день у будь-яку пору року.

шарм
« Особливий
і настрій Луцька
відчувається у парках
та скверах увечері,
коли засвічуються
ліхтарі.

»

цікавинок додасться місце для
лицарських боїв, зона у ретро-стилі для людей поважного віку та літній денс-майданчик
під накриттям.
МІСЦЯ, ДЕ НАЙЧАСТІШЕ
ГУЛЯЮТЬ, ДОБРЕ
ОСВІТЛЕНІ Й БЕЗПЕЧНІ

Ігор Поліщук розповідає, що реконструкція парку
проходила у кілька етапів. Після першого територію звільнили від багаторічних чагарників,
поклали бруківку з орнаментом
на 11 головних алеях, почистили канали, розмістили дванадцять кованих ліхтарів, які
відтворюють емблеми підприємств-спонсорів, та облаштували світлові атракції — світловий тунель, алею парасольок,
підсвітку кількох десятків скульптур Миколи Голованя.
До речі, освітленню тут
приділяється особлива увага

Алея парасольок вдень радує око на тлі неба, а вночі спалахує
різнокольоровими вогнями.

ще з 2012 року. Тоді з ініціативи Фонду Ігоря Палиці на центральній алеї з’явилися нові ліхтарі. Далі за кошти соціально
відповідального бізнесу їх встановили ще на 5 бокових. Наразі
більшість місць, де найчастіше
прогулюються лучани, освітлені, а отже — безпечні.
Наступний етап реконструкції — роботи на дамбі коштом
міського бюджету. Для прогулянок і пробіжок там поклали поліуретанове покриття, провели
світло, капітально відновили
площу в кінці головної алеї,
де різнокольоровою бруківкою
виклали компас, що вказує
на різні сторони світу. Чимало
зроблено для впорядкування
пляжу та прилеглої до нього
території: відремонтовано рятувальний пункт, сходи для
безпечного сходження у воду,
пофарбовано лавки, смітники,
роздягальні, а водолази за допомогою спеціальної техніки

у районі пляжу розчистили дно
річки Стир.
Впорядкованим і освітленим буде тротуар вздовж парку
по вулиці Глушець із облаштуванням 30 місць для паркування. Чекає своєї черги спуск
із проспекту Волі навпроти
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, де встановлені
каскадні фонтани. У подальшому тут замінять освітлення,
піднімуть сходи, які просіли, вирівняють похилені плити і зроблять озеленення. Важливий
момент: у парку мають встановити громадську вбиральню,
тому що наразі є тільки біотуалети. Нова споруда запланована комплексом санвузлів
із додатковими послугами, щоб
можна було помити руки, перепеленати дитину.
А далі, за словами Ігоря
Поліщука, міська влада має зайнятися парком імені 900-річчя

Луцька і зробити з нього перлину. Ця місцина із цікавим ландшафтом, але, на жаль, багато
років залишається не впорядкованою. Концепцію його перетворення для міста безкоштовно розробила група молодих
архітекторів «Аріва урбан». Ідея
передбачає створення восьми
зон для відпочинку: барбекю,
релаксації на траві, відпочинку
матерів із дітьми у дитячих візочках, екстремальних розваг,
культурних заходів. У парку мають прокласти доріжки з твердим покриттям та обладнати
туалети. Як і раніше, участь
у реалізації проєкту готові взяти представники соціально відповідального бізнесу.
ВЕЧІРНЯ КАЗКА ЗЕЛЕНИХ
ЗОН

Відпочити в оточенні дерев
і квітів лучани можуть не лише
у парках, а й у скверах, яких
з’являється щораз більше. Це справжні міські оази,
де люди розслабляються душею і тілом. Дерева, квіти, травичка, доріжки — такий вигляд
має сьогодні місце колишнього стихійного квіткового ринку
на проспекті Волі, 3 та 5. Його
перебудові дехто протистояв,
але даремно: впорядковану
територію зараз не впізнати.
Нині тут зелено, чути спів птахів, людські розмови і дитячий
сміх. Зручніше стало і мамам
із дітьми, які приходять у дитячу поліклініку, і водіям — у них
тепер ширша парковка.
Тішить око новий сквер
на вулиці Градний узвіз.
Його фішки — 17 привезених
до Луцька із львівського розсадника дерев та єдина в місті
екопарковка на вісім місць.
Нова зелена зона з’явилася також на місці занедбаного розарію на проспекті Волі, 31 та 33.
Вона вже повністю завершена,
добре освітлена, з бруківкою,
лавочками, смітниками, цікавим ландшафтним дизайном.
У районі підшипникового заводу триває реконструкція парку
«Дубовий гай». На її оновлення
виділили кошти зі своїх депутатських фондів обранці громади Ігор Поліщук, Костянтин
Петрочук та Євгеній Ткачук.
Долучилися до облаштування
території і мешканці мікрорайону, вигравши 250 тисяч гривень
на ці потреби у рамках «Бюджету участі».
На черзі — відкриття нових скверів на проспекті
Відродження, поблизу приміщення Федерації профспілок, та на перехресті вулиці
Стрілецької й проспекту Грушевського (біля Центральної
бібліотеки для дітей). Тут планують створити цікавий та креативний сквер, чим також
розширять простір для творчості відвідувачів книгозбірні.
А ще заплановано навести лад
на занедбаній території перед
головним входом до школи
№ 26, що на вулиці Кравчука,30, облаштувавши ще одну
невеличку зелену зону.
Особливий шарм і настрій
Луцька відчувається у парках
та скверах увечері, коли засвічуються ліхтарі. При такій ілюмінації місто перетворюється
на гарну казку. І вже лише тільки від городян та гостей обласного центру залежатиме, чи
будуть зелені зони дбайливо
збережені — а отже, комфортні та привабливі для відпочинку. n
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Вибори мера в Луцьку: «Батьківщина» — єдина команда,
яка може підняти Україну
Надточій та Поліщук
у другому турі
на вищий рівень життя
(соцопитування)
Алла Надточій та Ігор Поліщук мають найбільші
шанси на вихід у другий тур на виборах луцького
міського голови
Олександр КОВАЛЬЧУК

ро це йдеться у результатах дослідження Агенції соціального
аналізу «Соціум–ХХІ», яке опублікували на сторінці ВолиньМедіа.
Так, за Ігоря Поліщука

П

ДОМІ» – 13,6 %, «Європейську
Солідарність» – 9,3 %.
Також 5–відсотковий прохідний бар’єр долають «Слуга
народу» — 7,7 %, та «Батьківщина» – 6,3 %.
Інші політичні партії поки що
перебувають за межами прохідного бар’єру («Свобода» —

передвиборчого рейтингу до Луцької
« Лідерами
міської ради є Громадянський Рух «СВІДОМІ»
та партія «За майбутнє».
»
сьогодні готові проголосувати 26,6 % опитаних, 9,5 %
підтримали б Аллу Надточій, 9 % — Романа Бондарука, 8,7% — Богдана Шибу,
5,7 % — Юрія Моклицю,
3,9 % — Ірину Чебелюк, 3,6%
— Миколу Федіка.
Інші кандидати набирають
менш як 3 %. Не визначилися
за кого голосуватимуть близько 19 % респондентів.
Лідерами передвиборчого
рейтингу до Луцької міської
ради є Громадянський Рух
«СВІДОМІ» та партія «За майбутнє».
Партію «За майбутнє» готові підтримати 27 % опитаних, Громадянський Рух «СВІ-

4,5 %, «Голос» — 2,4 %, Народний Рух України — 1,9 %, «Сила
і честь» — 1,4%). Близько 13%
не визначилися зі своїм вибором до Луцької міської ради.
ДОВІДКА

Опитування тривало з
25 по 27 вересня 2020 року
методом особистого інтерв'ю
(face-to-face). Аудиторія:
мешканці Луцької ОТГ, а також населених пунктів Заборольської, Княгининівської
та Жидичинської ОТГ від
18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: загалом 506 респондентів (похибка не більше 2,7%). n

Фото пресслужби ВО «Батьківщина».

Завдання цих місцевих
виборів — навести лад
у громадах і в державі
загалом!

Юлія ТИМОШЕНКО,
лідерка партії «Батьківщина»

ьогодні ми входимо в
історичний етап для
нашої країни, чітко відчуваємо, що перебуваємо в
хаосі, у вирі подій, через які
неможливо спрогнозувати,
де опинимося завтра.
Згадаймо, з чого все почалося.
Шість з половиною років тому експрезидент вирішив передати управління
Україною глобальним, сильним, заможним фінансовим
транснаціональним корпораціям. І саме тоді наші ресурси почали поповнювати їхні
рахунки, а не Державний бюджет. Вони віддали в зовнішнє управління Національний
банк і всю банківську систему, передали іноземним наглядовим радам наші монополії і корпорації, газо- та нафтопроводи, Укрзалізницю,
Укрпошту, оборонний комплекс, частину силових структур і судової системи. Вони
зазіхнули на освіту і систему
охорони здоров’я. І найцинічніше — прикриваючись фейковим патріотизмом, зрадили українські інтереси, підписавши Мінські домовленості,
які загнали мирний процес у
глухий кут і перетворили війну на політичний важіль і заробляння грошей.
Фактично почався процес новітньої колонізації
України, яким нас позбавили суверенітету і права розпоряджатися своїм життям,
своїми ресурсами і можливостями.
Змучені попередніми
п’ятьма роками приниження, люди на останніх президентських виборах обрали
кандидата, який відповідав
їхнім очікуванням, хоча його
образ був створений штучно
проплаченими інформаційними технологіями. На жаль,
Зеленський пішов хибним
шляхом попереднього глави
держави. Він до абсолюту
довів новітню колонізацію
України. Продовжує ті самі
реформи охорони здоров’я,
освіти, науки, які фактично
ліквідують ці галузі і не дають
можливості Україні стати розвинутою сильною державою.
Він продовжив здачу нашої
країни в систему зовнішньо-

С

«Завдання цих місцевих виборів — навести лад у громадах
і в країні загалом!»

го управління. Але з однією
відмінністю — у турборежимі. Буквально щодень почали
ухвалюватися закони, які в
пришвидшеному темпі виводять наші ресурси з системи
управління України. Керована монобільшість Зеленського ухвалила закон про
розпродаж землі, дозволивши іноземним банкам розпоряджатися 72% території
України. Вони зняли заборону на приватизацію всіх без

бути професійними і без подвійних стандартів.
«Батьківщина» відповідає
цим критеріям. У нас є ядро
сильних людей, які десятиліттями виборювали право
України бути сильною незалежною суверенною державою, ми були в горнилі всіх
подій щодо захисту України. Ми маємо історію, силу і
душу. Ми базуємося на власних переконаннях, і люди відчувають нашу щирість.

нас є ядро сильних людей, які десятиліттями
« Увиборювали
право України бути сильною
незалежною суверенною державою.
»
винятку об’єктів стратегічної власності країни, і тепер
Президент може продавати
все — всі наші державні банки, аеропорти, порти, НАК
«Нафтогаз», Укрзалізницю,
Енергоатом, понад 100 підприємств промислово–оборонного комплексу в той час,
коли йде війна.
Це нескінченний перелік
здачі національних інтересів.
Українці вже усвідомили, в яку халепу потрапили
на останніх президентських
виборах. Але це не ваша помилка — просто вас жорстоко обманули. І це треба якнайшвидше виправити, щоб
дати шанс і собі, і своїм дітям,
і Україні піти іншим шляхом.
Вибори, які відбудуться
25 жовтня по всій країні, мають велику місію, котра полягає в тому, щоб саме місцеві
громади могли привести до
влади сильні команди, які не
сприймають політику новітньої колонізації України, які
готові протистояти центральній владі. Ці команди мають

Партія «Батьківщина»
20 років бореться за те, щоб
Україна могла стати рівною
серед рівних в європейській
спільноті країн, щоб на базі
своїх унікальних можливостей
могла стрімко розвиватися.
«Батьківщина» — єдина команда, яка розробила
цілісну, ефективну, всеохоплюючу програму, як підняти
Україну на інший рівень життя. Ми прагнемо, щоб усі прибутки від наших ресурсів належали українській нації. Ми
хочемо вивести Україну на
такий рівень розвитку, щоб в
осяжній перспективі вийти на
рівень лідерів. Тому що інтелект, духовний розвиток нації
і матеріальні ресурси дають
змогу нам це зробити.
Тож велика місія місцевих
виборів — повернути Україні
право розпоряджатися своєю власністю і проводити
політику в національних інтересах.
Завдання цих місцевих
виборів — навести лад у громадах і в країні загалом! n

n Пряма мова

«

Олег ШАРП, дипломат і блогер:

Зеленський в інтерв’ю Politico Europe: «У мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через коронавіронавірус. Тому я переїхав у Конча–Заспу». Який хитрий ковід… Хтось
ь у світі
париться над вакциною, а в нас, щоб не захворіти, достатньо переїхати
реїхати
в резиденцію, яку обіцяв дітям. Логіка? У нашій країні вона померла в квітні 2019–го.

»

ПРОБЛЕМА
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n Спеціальний репортаж

«Не дамо забрати нашу больніцу»
Жителі селища Заболоття Ратнівського району виступили різко проти закриття
місцевої лікарні
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

івторкового ранку біля
приміщення Заболоттівської селищної ради починають збиратися жінки. Спочатку несміливо стоять купкою
біля дороги, а згодом долучаються чоловіки і гурт більшає.
Зійшлося понад 150 людей
(кажуть, стільки не приходило
навіть на збори селян). Заболотівчани зібралися, аби відстояти місцеву лікарню, існування якої під загрозою.
— Це заклад для малозабезпечених. Ну куди вони поїдуть з нинішньою пенсією? —
запитує медсестра КП «Заболоттівська районна лікарня»
Наталія Микийчук. — Маю
інвалідність, тому сама раз
на рік лікуюся в Луцьку. Це мені
обходиться мінімум у 10 тисяч
гривень. Отримуючи 2200 грн
пенсії, мені шість місяців треба збирати на поїздку в обласний центр. Тому ще тричі на рік
лягаю у нашу лікарню і на місці проліковуюся за 1,5 тисячі.
І так кожен.
— Щороку наш медзаклад
перевиконував план по хворих. Не було такого року, щоб
недовиконували, — каже її колега Олена Жолоб. — Особливо в осінньо-зимовий період.
Хто перехворів на інсульт, іде
до нас на відновлення. А хронічні хвороби? Куди тим людям?
— Нашій державі вигідно, щоб ми пішли на пенсію
і померли наступного дня. Аби
люди могли поїхати лікуватися,
дайте їм пенсію нормальну! —
кричить якась жінка.
— Хто те робитиме? — заперечує їй літній чоловік. —
Бандюги, які прийшли до влади?
— Нема чого мовчати.
Не мовчіте ніхто! Був сушильний завод — украли! Був
лісхоз — украли! Була пекарня — забрали! Хотя хліб наш
усі хвалили! — на всі заставки кричить ще одна заболотівчанка. — Зробили таку політіку: викликаєш скору, а вони
не до нас, а в Ратно пруть, щоб
ти там здихав. У прийомній
пробудеш добре якщо до обіду, а то ще й посля обіду. Я того
хліба отак, — черкнула долонею поверх голови, — хлебнула. І ще вони забирають нашу
больніцу? Хочуть за безцінь
викупити і зробити там санаторій чи щось інше?
— Людей довели до зубожіння. Зате адміністративний
апарат розростається, що
скоро лопне, — переходить
на іншу тему ще одна з присутніх.
Люди обурюються, що
всього три роки тому корпус
лікарні капітально відремонтували, провели нові комунікації. На це витратили близько
3 мільйонів гривень. Мовляв,
навіщо ж було ремонтувати
за кошти громади, щоб тепер
закривати?
До людей виходять заболоттівський селищний голова
Валерій Свіржевський, депута-

В

Для керівників Заболоттівської ОТГ розмова видалася нелегкою.
Лікарняний
корпус капітально
відремонтували
три роки тому.

прийнятний: а раптом хтось
погодиться працювати на півставки. Киньте клич, можливо
хтось відгукнеться. Скажімо,
медик передпенсійного або
пенсійного віку захоче попрацювати.
Емоції потроху втихають.

наш
« Щороку
медзаклад
перевиконував план
по хворих.

»

Такого зібрання Заболоття давно не бачило.

ти, секретар селищної ради Тетяна Шевчук. Розмова нелегка,
адже, окрім закриття лікарні,
жителів хвилюють й інші проблеми. Іноді говорять на підвищених тонах, перебиваючи
та перекрикуючи один одного.
— Договір з НСЗУ укладений до 1 жовтня. Нам поставили умови: якщо не буде двох
анестезіологів, апарата штучної вентиляції легень, то стаціонар не фінансуватимуть.
Для чого нам апарат ШВЛ? Він
коштує від 700 тисяч до мільйона гривень. Для нашої громади
це немалі гроші. Але закривати
лікарню не будемо, — обіцяє
Валерій Георгійович. — Який
вихід? Поки візьмемо на свій
баланс. Досі ми фінансували
для лікарні тільки енергоносії.
Доведеться ще й зарплату, медикаменти, лабораторії, рентген. Поки не знаю, про яку суму
йдеться. Думаю, 300–400 тисяч щомісяця.
— Щодо апарата ШВЛ питання можна вирішити. Є думка взяти його в оренду в Ковельському міськрайонному
територіальному медичному
об’єднанні на той час, поки
придбаємо свій. Хоча треба
пройти чимало бюрократичних перепон, але ми згідні. Далі
треба шукати кисневі балони,
спеціаліста, який буде апаратуру обслуговувати. Але якщо
й зробити все це, то де взяти анестезіологів? Фахівців
в оренду не візьмеш, — зітхає
депутатка селищної ради Ольга Головій. — Це найбільша

проблема. У Ратному і Ковелі
не вистачає таких спеціалістів.
Навіть якби ми забезпечили
житлом, кого привабить нинішня зарплата? Яку людина матиме тут практику? У нас немає
реанімації, немає операційної.
Як фахівець, вона тут не розвиватиметься. Уряд зробив такі
умови, що їх годі виконати. Лікарні на кшталт нашої будуть
знищені. Якщо станеться чудо
і ми знайдемо анестезіологів,
то чи не придумають чогось
іще? Може, приймуть зміни
до законодавства і дозволять
сумісництво. Такий варіант

Депутати йдуть на сесію, яка
вже мала б розпочатися. Інші
ще якийсь час обговорюють
ситуацію. Врешті починають
збирати підписи під зверненням проти закриття лікарні.
За якийсь час на площі біля селищної ради залишається кілька жінок. Це працівниці денного
стаціонару лікарні.
— Учора нам сказали приходити і писати заяви за власний
рахунок на три місяці до нового року. А сьогодні кажуть, що
лікарню вже не закривають, —
говорить одна з жінок.
— Ждемо, бо не знаємо, чи
завтра нам на роботу виходити, — відповідає інша на моє
запитання, чого вони досі тут.
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Їдемо до лікарні, яка розташована біля озера Чорного.
Місцина гарна і затишна. Корпус денного стаціонару справді
відремонтований. Поруч поліклініка та підсобні приміщення.
— Склалася така ситуація, що Національна служба
здоров’я України припинила фінансування з 1 жовтня.
Справа в тому, що ми уклали
з НСЗУ договори на два пакети
послуг, але не змогли виконати
умов, які перед нами ставили.
По-перше, у нас немає анестезіологів (потрібно два і то з постійним місцем роботи). Але є
хірург. Вирішили його послати на курси анестезіологів.
А де взяти другого? По-друге, треба апарат ШВЛ, який
коштує кілька сотень тисяч
гривень. Для лікарні це непідйомна сума. Решту умов ми виконали, — каже тимчасова виконувачка обов’язків директора КП «Заболоттівська районна
лікарня» Ніна Свіржевська. —
Якщо медсестри та санітарки стаціонарного відділення
не отримають заробітної плати, хто робитиме безплатно?
Ото й зібралися люди. Важке
питання. Громада не настільки
багата, щоб нас забезпечити.
Щомісяця тільки на зарплату
працівникам цього відділення
треба близько 150 тисяч гривень. На сьогоднішній сесії
нам додали 50 тисяч. Ще трохи
грошей у нас було. Цей місяць
якось протримаємося. А що
далі?
Отож, чи працюватиме лікарня в Заболотті — питання
відкрите. Щодо необхідності
апарата ШВЛ та двох анестезіологів для невеликого закладу,
де ні реанімації, ні операційної
немає, не говоритимемо. Факт
такий: аби отримати фінансування від НЗСУ, ці вимоги треба виконати, інакше грошей
не побачиш. Але оскільки заболотівчани горою стали за лікарню, то вже місцева влада
мусить знаходити вихід. Чи домовляться про оренду апарата
ШВЛ? Чи знайдуть анестезіологів? Чи зможуть утримувати
лікарняне відділення з власних
доходів громади? Наразі на ці
питання немає відповідей.
Ясно одне: поки що медсестри, які чекали під селищною
радою,
р д , вийшли на роботу.
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІЙ:

завідувача кафедри теорії функцій та методики навчання математики, кандидата фізико-математичних наук, доцента;
завідувача кафедри-професора кафедри
екології та охорони навколишнього середовища,
доктора хімічних наук, професора;
завідувача кафедри-професора кафедри
анатомії людини, доктора медичних наук, професора;
завідувача кафедри гістології та медичної біології, кандидата біологічних наук, доцента;
завідувача кафедри-професора кафедри
міжнародних економічних відносин та управління
проєктами, доктора економічних наук, професора;
завідувача кафедри-професора кафедри
міжнародних відносин та регіональних студій, доктора географічних наук, професора;
завідувача кафедри міжнародних комунікацій
та політичного аналізу, доктора політичних наук, доцента;
завідувача кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, доктора юридичних наук;
завідувача кафедри-професора кафедри
економіки та природокористування, доктора еко-

номічних наук, професора;
завідувача кафедри-професора кафедри
обліку і оподаткування, доктора економічних наук,
професора;
завідувача кафедри-професора кафедри менеджменту та адміністрування, доктора економічних наук, професора;
завідувача кафедри-професора кафедри фінансів, доктора економічних наук, професора;
завідувача кафедри-професора кафедри
підприємництва і маркетингу, доктора економічних
наук, професора;
завідувача кафедри української літератури,
кандидата філологічних наук, доцента.
Перевагу буде надано претендентам, які мають
публікації в журналах, що зареєстровані в наукометричних базах Scopus або Web of Science.
Термін подання документів — один місяць з дня
опублікування оголошення.
Термін проведення конкурсу — до двох місяців
після завершення прийняття документів.
м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 123
(відділ кадрів).
Тел.:(0332) 244169.
(Примітка: університет житлом не забезпечує).
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Тепер не треба буде вистоювати черги у Китаї чи Кореї, щоб купити захист для українських медиків.

Фото ukrposhta.ua.

«Дорогі поштарі, несіть
і надалі в кожен дім
надію на краще»
Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всесвітнього
дня пошти та дня листоноші!
Ваша професія — не з легких, але так потрібна
людям. Щодня, незважаючи на погоду, Ви вчасно
приносите кореспонденцію адресатам, долаючи по
декілька кілометрів за день.
Сьогодні для багатьох людей, особливо похилого віку, працівники пошти є чи не єдиним джерелом
інформації, доброї звістки та привітного слова, адже
разом із листами та газетами Ви приносите в кожен
дім надію на краще. Скорочуючи відстані між людьми,
Ви несете радість спілкування, сприяєте об’єднанню
людських сердець і доль.
Впевнений, що працівники пошти і надалі відіграватимуть важливу роль в оперативному інформуванні
населення, працюватимуть над зміцненням мережі
поштового зв’язку, поліпшенням якості роботи та
культури обслуговування.
Висловлюю щиру подяку за вашу роботу. Бажаю
дарувати оточуючим радість і посмішки з допомогою
довгоочікуваних листів і сюрпризів. Нехай будь-яка
відстань до вірної мети буде легко подолана, нехай
кожен день вашого життя буде наповнений чарівним
сяйвом щастя й доброти.
Бажаю всім поштовикам оптимізму, благополуччя,
доброго здоров’я та наснаги у нелегкій праці!
Щиро з повагою директор
Волинської дирекції АТ «Укрпошта»
Іван ЛЮСАК.

n Пряма мова
Юрій БУТУСОВ, журналіст, про поїздку
народного депутата України Віктора
Медведчука до свого кума Володимира Путіна
(перед тим Медведчук, а також його дружина
та син зробили щеплення від коронавірусу
російською вакциною. — Ред.):

«

Головного спонсора проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука знову перед виборами піарить вся інформаційна машина Кремля (нардеп контролює телеканали 112, NewsOne та ZIK. — Ред.). Кум Путіна грає
роль «конструктивної сили» у Верховній Раді, яка
хоче миру з РФ. У зриві мінських угод
чує… свою власну
Медведчук звинувачує…
датків якої платять
країну, платники податків
еленський понад
йому зарплату!.. Зеленський
люднити джерерік тому обіцяв оприлюднити
ртії Медведчука
ла фінансування партії
гуучна
і говорив, що «це буде дуже гучна
ога
ано закінчитьісторія, яка дуже погано
в
яся». На жаль, ця обіцянка ви
виязра
адн
д ик
вилася пшиком, і зрадник
р оти
и
продовжує діяти пр
проти
ці
нашої країни на боці
ворога. Результати
розхльобуйте на
виборах.

В Україні почали виготовляти
високоякісні захисні костюми
для медиків, перший замовник
— Фонд Порошенка
Запустили виробництво захисних медичних костюмів,
які відповідають найвищим стандартам
Петро МАКАРУК

ро це повідомила Марина Порошенко, яка
побувала на виробництві. Найновіше обладнання
підприємство закупило завдяки кредиту Міжнародного
інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.
За словами Марини Порошенко, компанія «Рошен»
уже оплатила виготовлення
27 тисяч таких костюмів, які
будуть доставлені в лікарні
Києва та інших українських
міст. Їхня вартість практично
вдвічі менша від іноземних
аналогів, а потреба в них постійно зростає.
«Сьогодні ми забираємо
частину костюмів для ліка-

П

сказати
« —всімХочемо
медикам —
ми поруч з вами
у боротьбі з
катастрофічною
епідемією, —
наголошує Марина
Порошенко.

Обіцяють, що якість вітчизняних захисних костюмів буде якнайкращою.

компанією «Рошен» і волонтерами закупили понад 130
тисяч захисних костюмів для
медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч
високоякісних швейцарських
ІФА–тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і
розхідники понад 50 апаратів
ШВЛ, оплатили та відправи-

ли у регіони України понад 50
тисяч продуктових наборів
для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали
близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році
на боротьбу з пандемією
коронавірусу вже витрачено
більше ста мільйонів гривень. n

n Пряма мова

»

рень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам —
ми поруч з вами у боротьбі з
катастрофічною епідемією»,
— наголошує Марина Порошенко.
ДО РЕЧІ

Від початку пандемії
Фонд Порошенка спільно з

Марина ПОРОШЕНКО,
політик, розповіла про стан здоров’я
доров’я
нка,
свого чоловіка Петра Порошенка,
абет,
який, хворіючи на цукровий діабет,
заразився коронавірусом:
У нього — двостороннє запалення
ення легень. Він перебуває в лікарні, отримує
тримує
комплексне лікування. На жаль, погіршивгіршився стан крові — вона дуже густа. Лікарі
арі
навіть не можуть взяти її на аналіз,
щоб промоніторити стан та подивитися перебіг хвороби.

« »
Р

Е

К

Л

А

М

сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Заробітна плата – від 20 000 грн+премії.
Безкоштовні обіди, чай, кава.

P
P

Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися
на карту побиту.

Тел. вайбер UKR 38 050 845 45 80.

Карикатура Володимира КРЕМЛЬОВА.

Коронавірус

Кепкавірус

Бейсболкавірус

ЗА ДВА ДНІ COVID-19
УБИВ 10 ВОЛИНЯН

Станом на вчорашній ранок загалом 4 597 українців померли від
ускладнень коронавірусної інфекції. Зростає рівень захворюваності
й смертності від цієї недуги і на Волині. За попередню добу 5 людей
врятувати не вдалося (стільки ж,
як і напередодні). Як розповіла під
час брифінгу головний державний
санітарний лікар області Наталія
Янко, волинян із пневмоніями минулого тижня стало більше у півтора раза, у вересні (порівняно з
серпнем) кількість летальних випадків серед хворих на коронавірус зросла на 26% . Вік нещодавно
померлих становив 36—80 років,
майже у всіх були серйозні супутні
недуги.
За попередню добу на Волині
було зареєстровано 157 інфікованих, найбільше у Луцьку — 42,
Володимирі-Волинському — 19,
Нововолинську — 17, у Ківерцівському районі — 13, Ковельському і Горохівському — по 12,
Іваничівському, Маневицькому і
Луцькому — по 7. На Рівненщині
додалося 158 випадків зараження, на Львівщині — 202. Однак сусіди–галичани позавчора зробили
1370 ПЛР–тестів, у той час як на
Волині їх провели 590. До речі,
директор департаменту охорони
здоров’я Львівської ОДА повідомив, що в них фіксують повторні
прояви коронавірусної інфекції у
тих, хто вже переніс цю недугу. При
цьому вдруге вірусне захворювання протікає не легше, а іноді навіть
важче, ніж першого разу.
Станом на 7 жовтня на Волині у стаціонарах перебувало
558 пацієнтів із коронавірусом, із
них 31 — у реанімації, зайнято понад 48% усіх ліжок, відведених для
цієї категорії хворих.
ХВОРІЮТЬ ЛІКАРІ, ВЧИТЕЛІ,
ШКОЛЯРІ, ДЕПУТАТИ…

За словами Голови Верховної
Ради України Дмитра Разумкова,
зараз на лікарняному перебувають 22 народні обранці, в яких під-

Фуражкавірус

Капелюховірус

Шапкавірус

...будь-який із них вчепиться до вас, якщо не носитимете маски і не митимете руки.

твердили коронавірус. А за весь
час пандемії було виявлено 52 випадки COVID-19 серед депутатів.
Пояснити це можна просто: парламентарям пройти ПЛР–тестування легше, ніж нам, звичайним
людям. Більше шансів у них також
і подолати недугу. Бо хоча, за офіційною інформацією, на лікування
одного хворого з важкою формою
коронавірусної інфекцією держава витрачає в середньому 45 тисяч гривень, можливість одержати повноцінну допомогу вчасно і в
повному обсязі не у всіх однакова.
— Лікарка порадила мені придбати пульсоксиметр, щоб сте-

« Спеціалісти
прогнозують,
що вже у листопаді
коронавірусом
заражатимуться
по 12 тисяч українців
на добу.

»

жити за рівнем насичення крові
киснем. Каже, що цей прилад допоможе не пропустити моменту,
коли починаються ускладнення. Я
спочатку хотіла купити, але згадала, що скоро за квартиру платити
й чоботи вже порвалися, та й передумала, — зізналася знайома
пенсіонерка.
Страх захворіти нині отруює
життя багатьом людям із групи
ризику — літнім, тим, хто має хронічні захворювання. Увага лікарів
досі була зосереджена на порятунку пацієнтів, які важко переносять COVID-19, але фахівці дедалі
частіше говорять про довгострокові наслідки недуги — так званий
«тривалий ковід». Його найпоши-

ренішою особливістю є постійна й
виснажлива втома, задишка, біль
у суглобах та м’язах, проблеми з
серцем, нирками та кишківником,
погіршення зору й слуху. До цього
нерідко додаються депресія, психічні розлади, які допікають упродовж багатьох місяців після виписки з лікарні.
Уникнути таких сумних перспектив стає щораз складніше.
Спеціалісти прогнозують, що вже
у листопаді коронавірусом заражатимуться по 12 тисяч українців
на добу. Тієї кількості тестувань,
які проводяться сьогодні, замало.
Потрібно відстежити кожного, хто
контактував з інфікованим, і або
відправити його на самоізоляцію
на 2 тижні, або лабораторно обстежити.
— Як мені дитину «ізолювати»
в однокімнатній квартирі? Дочка
— школярка, дружина — домогосподарка, та ще й лежачу бабусю з
села забрали. Легко давати настанови, а як їх виконати? — обурювався у дитячій поліклініці один із
батьків.
Як повідомили учора під час
брифінгу, щотижневий ріст захворюваності на коронавірус серед маленьких волинян становить близько 20 %. Всього з початку
навчального року випадки інфікування реєстрували у 144 закладах
загальної середньої освіти. Зокрема, захворіли 237 працівників та
89 учнів. За попередню добу додалося ще 11 осіб із числа персоналу та 5 школярів. На самоізоляції
буцімто перебуває понад 5 тисяч
учнів та понад 370 працівників
шкіл. На дистанційне навчання
перейшли 12 закладів середньої
освіти. Щодо дитсадків, то тут зареєстровано 37 випадків хвороби
серед персоналу у 27 закладах. n

n У номер!

ЗАГИНУВ У ДУШІ ВІД УРАЖЕННЯ СТРУМОМ ВІД БОЙЛЕРА
Жителі Зеленого Горохівського району провели в останню земну дорогу
35-річного односельчанина Олександра Трачука
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ажуть, пішов увечері в душ і,
за попередньою інформацією, електричний струм пронизав тіло з увімкненого в розетку
бойлера.

К

«ПРИХВАТИЗУВАЛА» МАЙЖЕ
400 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
За процесуального керівництва ВолодимирВолинської місцевої прокуратури працівниці філії
одного з комерційних банків повідомлено про
підозру у привласненні чужого майна у великих
розмірах шляхом зловживання службовим
становищем, службовому підробленні, що
спричинило тяжкі наслідки, та несанкціонованій
зміні інформації, яка обробляється в
автоматизованих системах, що заподіяло значну
шкоду
Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство вважає, що провідний економіст сектору філії банку створювала завідомо неправдиві
платіжні доручення від клієнтів та на їх підставі
отримувала готівку. Окрім того, маючи доступ до автоматизованих банківських систем, працівниця фінансової установи створила без відома клієнта–підприємця
безготівковий рахунок на його ім'я, доступ до якого
мала лише вона, й у подальшому використовувала його
для перерахунків та переведення в готівку привласнених коштів.
Таким чином підозрювана з жовтня 2019–го по травень 2020 року заволоділа майже 400 тисячами гривень,
які належали громадянам та суб’єктам господарювання. Вирішується питання про обрання їй запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою. У кримінальному
провадженні триває досудове розслідування. n

С

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

А

Представництво польської агенції оголошує набір працівників
на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
P Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка,

За попередню добу в Україні
на COVID-19 захворіло
4753 особи, одужало 2569,
також було здійснено понад
32 тисячі тестувань методом
ПЛР на коронавірус. Усі ці
показники є найвищими за
весь час пандемії, повідомив
на брифінгу очільник МОЗ
Максим Степанов. На жаль,
нічим іншим похвалитися не
можна, ситуація з кожним
днем ускладнюється
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n Уроки пандемії
Фото eurosolidarity.org.

А міністр усе звітує
про коронавірусні рекорди
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«Був безвідмовним, коли
хтось потребував допомоги, мав
великий авторитет людини слова
й діла в Берестечківському профтехучилищі, де працював», — зі
смутком розповіла про покійного
смолявський сільський голова Те-

тяна Столярчук. Тепер за вдячним
сином, турботливим чоловіком і
господарем, люблячим татусем
у скорботі батьки, брат, дружина Тетяна і синочки — 14-літній
Артур і на шість років молодший
Юрій. n

ЗАТРИМАНО УРОДЖЕНЦЯ
ЛЮБОМЛЯ ЗА РОЗБЕЩЕННЯ
НЕПОВНОЛІТНЬОГО
Позавчора ввечері до Нововолинського
відділення поліції надійшло повідомлення про те,
що на території дачного масиву у місті шахтарів
невідомий чоловік вчинив розпусні дії щодо
14-річного юнака
Анна ПАВЛОВСЬКА

а місце події виїхали слідчо–оперативна група та
керівництво місцевого відділення поліції. Правоохоронці провели невідкладні оперативні заходи
та протягом декількох годин встановили причетність до
скоєння злочину раніше судимого 38–літнього уродженця Любомля. Зловмисника затримали. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1
ст. 156 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає, зокрема, позбавлення волі до
5 років. Триває досудове слідство. n

Н

ПРАВООХОРОНЦІ ВИТЯГЛИ
ЧОЛОВІКА ІЗ ЗАШМОРГУ
Звичайне патрулювання в ніч на 5 жовтня тепер
назавжди запам’ятається 20–літньому капралу
поліції Сергієві Пасальському з Володимира–
Волинського, який на службі лише два місяці
Ольга БУЗУЛУК

равоохоронець пригадує той виклик майже посекундно. Близько 3–ї години ночі диспетчер
повідомив, що в селі неподалік Володимира–Волинського молодий чоловік намагається повіситися —
сам подзвонив на «102», сказав про свій намір і вимкнув
телефон.
Поліцейські поїхали у вказане село, однак точної адреси не знали. Допомогло професійне чуття і бажання запобігти біді. Буквально через кілька хвилин екіпаж виявив будинок із відчиненими дверима. Зайшовши, побачили, що
на мотузці уже висів непритомний чоловік. Перерізавши
шнурок, витягнули хлопця із петлі, надали першочергову
необхідну допомогу, привели до тями, перевірили, чи немає на ньому інших тілесних ушкоджень, почали спілкуватися. Потерпілий розповів, що просто не хоче жити… Ще
через кілька хвилин прибули медики та забрали його до
лікарні. Про випадок повідомили матір чоловіка.
Сподіваємося, душевні рани загояться і в нього все
буде добре.
А Сергієві та його напарнику Олексієві — подяка за
службу! n

П

Більше новин — на сайті
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n Печальна рубрика

Таких, як ти, не забувають
Якби ти міг ще довго жити –
були б щасливі ми усі,
але не в силах ми змінити
Господню волю у житті
8 жовтня 2020 року минає
40 днів тяжкої скорботи і печалі, як немає з нами нашого рідного чоловіка, батька, дідуся,
брата, голови обласної організації ветеранів України, члена
Національних спілок журналістів і крає знавців України, генерал-майора СБУ у відставці
Олександра
Олександровича
БУЛАВІНА
(25.10.1953 – 30.08.2020 рр.).
За церковними канонами,
тільки на 40-й день душа знаходить свій притулок на Небесах…
До втрати близької людини

ніколи не можна бути готовим,
адже з нею завжди йде часточка нас. Проте світлі спогади про
Олександра Булавіна, який чесно і гідно прожив своє життя,
залишивши по собі плоди своїх
добрих справ, завжди будуть
сильнішими за смерть. Для нас
ти живий і десь поблизу – у спогадах, в серцях і мріях…
Лише у молитвах просимо
Всевишнього дати нам сил перенести біль втрати, а твою душу
прийняти в Царство Небесне і
сотворити вічний спокій.
Таких, як ти, не забувають,
таких лиш вічно пам’ятають.
Хто знав та пам’ятає Олександра Булавіна – пом’яніть
добрим словом та тихою молитвою.
Ми дякуємо всім, хто підтри-

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
мував нас, співчував і розділяв
наше горе.
В скорботі схиляємо
голови.
Вічно сумуючі дружина,
діти,онуки.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________ 20198134292 _________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
Оголошення
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
_______________________________________________________
Повідомляємо про початок громадського обговорення зві(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
ту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначепланованої діяльності (потужність, довжина, площа,
ної в пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до пладіяльності)
нованої діяльності.
1. Планована діяльність
2. Суб’єкт господарювання
Планова діяльність полягає у видобуванні корисних копаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
лин — пісків на Новоукраїнському родовищі пісків (ділянки 1,
«РЕНТЛЕНД ГРУП»
2, 3, 6) у Маневицькому районі Волинської області.
Код згідно з ЄДРПОУ 42714605.
Розробка буде проводитись на ділянках №№ 1, 2, 3, 6 заМісцезнаходження юридичної особи: 43000,
гальною площею 96,26 га.
Площі ділянок становлять: № 1 — 61,94 га, ділянки № 2 — Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника, буд. 8А, каб. 4.
Контактний номер телефону: 0954249741.
14 га, № 3 — 14,82 га, ділянки № 6 — 5,5 га.
E-mail: rentlend.lutsk@gmail.com.
Геологорозвідувальні роботи на Новоукраїнському родови_______________________________________________________
щі пісків були проведені в 1984–1988 роках.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
На Новоукраїнському родовищі пісків підраховані запаси по категоріях В, С1 і С2. Запаси категорії В становлять ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина–під246,9 тис. м3, категорії С1 — 183,8 тис. м3, категорії С2 — приємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий) громадянина–підприємця,
729,4 тис. м3. Загалом по категоріях — 1160,1 тис. м3.
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
Гідрогеологічні, інженерно–геологічні, гірничо–геологічні
громадянина–підприємця (поштовий індекс, адреса), конта радіаційно–гігієнічні умови на родовищі прості і сприяють
тактний номер телефону).
його розробці відкритим способом — кар’єром.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
Видобуток корисної копалини планується відкритим способом (кар’єрами) з допомогою екскаватора в комплексі з громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів Украбульдозером.
Розробка Новоукраїнського родовища піску, його вироб- їни.
нича потужність з видобування корисної копалини становить
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ,
40,0 тис. м3 на рік.
03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40.
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінЗабезпеченість підприємства запасами в Новоукраїнськоки та контролю Тіщенкова Марина Олегівна, e-mail: OVD@
му родовищі пісків (ділянки 1, 2, 3, 6) становить 27 років.
Ділянки Новоукраїнського родовища розташовуються від- mepr.gov.ua.
_______________________________________________________
носно на невеликій віддалі одна від одної, що зумовлює еко(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон
номічну доцільність їх почергової розробки після закінчення
та контактна особа)
видобувних робіт на попередній.
Враховуючи гірничо–геологічні умови розробки родовища,
4. Процедура прийняття рішення про провадження
потужність і фізико–механічні властивості корисної копалини
і розкривних порід, технологічні особливості добування піс- планованої діяльності та орган, який розглядатиме реків, а також досвід розробки подібних родовищ, приймаєть- зультати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження
ся транспортна система розробки родовища з паралельним
розміщенням фронту робіт і внутрішнім розташуванням від- даної планованої діяльності буде отримання спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною
валів розкривних порід.
Розробка кар’єру проводиться за допомогою 1 екскава- службою геології та надр України.
3
_______________________________________________________
тора — зворотна лопата (ємність ковша —1,0 м ) та бульдозера.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орТехнологічна схема розкривних робіт передбачає:
ган, уповноважений його видавати, нормативний документ,
— розробку ґрунтово–рослинного шару (група порід — 1) що передбачає його видачу)
бульдозером послідовними заходками та складуванням у
5. Строки, тривалість та порядок громадського оббурти висотою 3–5 м. Із буртів ГРШ відвантажується екскаватором в автосамоскиди з доставкою у тимчасові відвали говорення звіту з оцінки впливу на довкілля включно з
або на підготовлені для рекультивації площі;
інформацією про час і місце всіх запланованих громад— розробку шару зачистки (група порід — 1) бульдозером ських слухань
послідовними заходками та складуванням у бурти висотою
Тривалість громадського обговорення становить 25 ро3–5 м. Із буртів шару зачистки відвантажується екскаватором бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з
в автосамоскиди з доставкою у тимчасові відвали або на під- моменту офіційного опублікування цього оголошення (вкаготовлені для рекультивації площі.
зується у шапці оголошення) й надання громадськості доТехнологічна схема видобувних робіт передбачає:
ступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
— розробку корисної копалини (пісків) за допомогою од- інформації, що передається для видачі висновку про оцінку
ноковшевого екскаватора зворотна лопата (ємність ковша впливу на довкілля.
1,0 м3) з наступним навантаженням в автотранспорт замовПротягом усього строку громадського обговорення гроників-споживачів.
мадськість має право подавати будь–які зауваження чи проНа допоміжних роботах при видобутку використовується позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності,
навантажувач.
без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
Усі розкривні породи в процесі розробки родовища будуть можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в елеквикористані для рекультивації земель порушених гірничими тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із
роботами.
занесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
Відпрацьовані кар’єри підлягають гірничотехнічній і біоло- надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину,
гічній рекультивації та будуть рекультивуватися почергово в
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобіміру відробки.

Президія ради Волинської обласної організації профспілки працівників соціальної
сфери України висловлює глибоке співчуття
рідним та близьким з приводу смерті
Петра Денисовича
НОВОСАДА
— директора територіального
центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Камінь–
Каширської РДА.

гання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
до повного його скасування та протягом 30 днів від дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не
призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
_______________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ,
03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40.
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю — Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@
mepr.gov.ua
________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон
та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ,
03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40,
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю Тіщенкова Марина Олегівна, e-mail: OVD@
mepr.gov.ua.
________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон
та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу,
телефон та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,
повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого громадськість може ознайомитися
з ними
В робочий час із 12.10.2020 року.
У
приміщенні
ТОВ
«РЕНТЛЕНД
ГРУП».
Адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперника,
буд. 8А, каб. 4.
Контактна особа: директор Матвіюк Тарас Володимирович,
тел. 0954249741.
У приміщенні Колківської селищної ради.
Адреса: Волинська обл., Маневицький р–н, смт. Колки,
вул. Грушевського, буд. 42.
Контактна особа: селищний голова Палінкевич Олександр
Олексійович, тел. 03376-32942.
________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

ливні котли «DEFRO», різну с/г техніку.
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com

РІЗНЕ

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 частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна договірна. Тел. 095 71 35 770.
l Здам квартиру подобово (350 грн/
доба, пів доби — 150 грн) у районі Теремно. Wi-fi, інтернет, парковка, мангал.
Тел.: 050 23 50 880, 063 06 09 202.

АВТОРИНОК
l Куплю роздатку до автокрана
ЗІЛ-130, 2571–а (можна інші запчастини). Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич», «Волга», «Жигулі». Тел. 096 65
47 613.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор. Тел. 097 76 15
962.
l Куплю картоплесортувалку КСП
(вітчизняну), можна запчастинами. Тел.:
050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Куплю 4–рядну картоплесаджалку
КСН-4 (вітчизняну), можна запчастинами або вузлами. Тел.: 050 61 07 082, 068
56 40 474.
l Недорого продається трактор Т-40,
1992 р. в., у доброму робочому стані. Є

документи. Можлива доставка. Тел. 096
80 48 733.
l Недорого продається трактор
МТЗ-82.1, 2005 р. в., у робочому стані.
Є документи. Можлива доставка. Тел.
066 38 05 887.
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, твердопа-

l Продам жом, гній, дрова, пісок, щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку.
Доставлю автомобілем ЗІЛ (самоскид),
послуги мінінавантажувачем «Бобкат»
та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 099 62 16 400,
068 20 84 863.
l Продам дрова, пісок, жом, гній, землю на вимостку, цеглу, щебінь, відсів.
Доставлю. Надам послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 94 14 824, 096 60 12 782.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з
доставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам жом, 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 Куплю ВРХ (корів, биків), коней,
лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32 639,
098 58 76 653, 093 44 66 539.
l У Ківерцівському районі продається
молодий спокійний жеребець (5 років).
Тел.: 096 43 02 626, 073 42 45 948.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений військовий квиток, виданий на ім’я Говоруха Роман Володимирович, 1.10.1975 р. н., вважати недійсним.
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ПРОДАМ ДОБРИВА
ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ ВСІХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР:
аміачну селітру,
нітроамофоску,
вапнякову селітру,
карбомід та інші.

Тел.: 066 4087776,
067 3629532 —
Людмила,
067 8166915,
066 4081404 — Ніна,
067 6348334,
050 4887771— Віта.

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

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

Тел.: 0991813332,
0976492371.
ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР
ТМ «ПАН ПЕС» ТА «ПАН КІТ»
пропонує корми для домашніх
улюбленців.
Адреса складу:
м. Луцьк, вул. Конякіна, 2а.
Діє безкоштовна
доставка по Волинській області.
Тел.: 066 4087776, 067 3629532
(Людмила),
067 8166915, 066 4081404 (Ніна),
067 1195313, 099 6278855
(Світлана),
067 6348334, 050 4887771 (Віта).
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n З роси і води!

Фото volyn.com.ua.
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n АртБарикада

«Мої всі дерева корінням
вростали в криївки…»
Уродженка Луцька, а нині киянка Ольга Ольхова на презентації
своєї поетичної збірки «Русла зап’ясть» у рідному місті
зізналась, що у столиці принципово не переходить на російську
Фото Ірини КАБАНОВОЇ, lutsk.rayon.in.ua.

Ірина КРАВЧУК

ретій поетичний то-ні
мик, в якому об’єднані
инайяскравіші твори інтиа
мної лірики, авторка готувала
ч9 місяців. Він має дещо незвичиний вигляд: через корінець книо,
ги видно підшивку аркушів, що,
няк висловилася ведуча презенитації, журналістка, письменнитця та літературознавчиня Світє
лана Привалова, символізує
бхребет оголеної жінки, а на обкладинці є «родимка».
— Це збірка про крайню віддрвертість, яка часто змушує карку
тати себе за вчинене. Спочатку
вона називалася «До нитки основи», але члени моєї творчої
команди порадили перейменувати, бо звучить надто класично й трохи ускладнено. Тоді
з’явився варіант назвати книгу
«Якщо поцілуєш, то не прямо в губи», але відчула, що
це не передасть читачу необхідних настроїв. Врешті, до мене
несподівано прийшла назва
«Русла зап’ясть». Так іменувався один з раніше написаних віршів, який до збірки не увійшов.
Одразу зрозуміла, що це те, що
шукала. Адже головна ідея книги — це відвертість, яка втілена
не лише в текстах, а й у художньому оформленні: спочатку
на фото героїня повністю оголена, а в кінці прикриває деякі
частини тіла. Лише зап’ястя
залишається відкритим, тому
й по ньому завжди тече наша
з вами відвертість, — ділиться
Ольга.
Авторка каже, що в поезії
описує своє особисте життя,
історії знайомих і навіть ненароком підслухані ситуації чужих людей. За словами Ольги,
лірична героїня виступає у творах відвертою та несподіваною, що іноді в декого з’являються думки чи домисли щодо
її особистого.
— Було й таке, що мама-свекруха телефонувала
серед ночі й запитувала: «Чи
все у вас добре?». А це я, виявляється, виставила новий вірш
на фейсбук (усміхається). Довелося пояснювати, що я і моя
лірична героїня — це не завжди одна і та ж людина. Більше
того, часто не знаю, якою моя
героїня захоче бути в кінці
твору, бо пишу в різних місцях
і не знаю наперед закінчення.
Націлене написання текстів
за столом — це вже не творчість, а звичайне римування.
Тому на замовлення віршувати
точно не буду, хоча й таке вмію.
Надрукували поезію у столичному видавництві «Самміт-книга», директор якого Ігор
Степурін спеціально приїхав
у Луцьк на презентацію. Він
пр
привітав
поетку та пророкував
пр
проєкту
великий успіх:
— Мені в цій збірці подобає
ється
все: кожного дня знаход
джу
новий улюблений вірш.
С
Сьогодні
— це «Марія». Саме
та
такою
і має бути поезія.
У багатьох віршах, які Ольга
чи
читала
під музичний супровід

Т
«Солошики передають з покоління в покоління слова: «Не
підвести батьків, людей і Україну».

Іван Васильович
40 років не змінював
професії
Колишнього головного поштаря Любешівщини
у Всесвітній день пошти народила… мамалистоноша Ірина Мартиянівна, тому він ще змалечку
розносив кореспонденцію. А ще неньчині повчальні
слова стали життєвим кредо Івана Солошика (на
фото): «Людину цінують не по тому, що вона сама про
себе думає чи говорить, а по її ділах, і по тому, що
про неї кажуть інші»
Сергій БОРОХ

ама овдовіла, коли мені було два роки —
тато помер, бо не піддались лікуванню
отримані під час війни хвороби. І ненька
сама виростила, дала путівку в життя трьом дітям. Аби ми
отримали освіту, їй довелося працювати одразу на трьох
роботах — крім пошти, вела облік у колгоспній бригаді
і прибирала контору. Ми, її діти, старались ніколи не підводити ні маму, ні людей, ні Україну. Завжди вважав маму
дивовижною жінкою», — з теплотою говорить Іван Васильович.
«Теперішні молоді поштовики можуть не повірити, але колись шестиразове на тиждень перевезення пошти здійснювалось не лише автотранспортом,
а й… літаками та кіньми! Так-так, у Любешові був аеропорт, ми завантажували кореспонденцію у «кукурузник» — АН-2, який доставляв її у села Гірки та Ветли.
А там уже розвозили листи та газети гужовим транспортом. Пошта мала на балансі 8 коней…
«Приємно, що професійними зв’язківцями стали
і багато членів моєї родини: дружина, двоє синів, невістка… В Одеській національній академії зв’язку мої обидва хлопці закінчили військову кафедру, стали кадровими
офіцерами. І вже у першу хвилю мобілізації за покликом
України і власного серця старший син Валентин пішов боронити рідну країну від російських окупантів. В зоні АТО
спочатку керував зв’язком одного з батальйонів 51-ї окремої Володимир-Волинської бригади, а потім 53-ї Сєвєродонецької бригади. Можете уявити, що ми пережили тоді?
Але як би не боліло за нього серце, навіть у той момент
я не зміг сказати, щоб не йшов на фронт. Інакше б син
не зрозумів слів, які Солошики передають уже новим поколінням: «Не підвести батьків, людей і Україну»…
А цими днями до нашої редакції надійшов лист від
поштовиків Любешівського району, в якому наші колеги
просили привітати ветерана галузі із 70-літнім ювілеєм.
Залюбки це робимо.

«М

ДОРОГИЙ ІВАНЕ ВАСИЛЬОВИЧУ!
Щиро вітаємо вас з днем народження, а також із Всесвітнім днем пошти, якій ви присвятили
40 років свого життя. Бажаємо величезної сили
духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
Нехай вам завжди усміхається доля та дарує міцне
луччя
здоров’я й довголіття. Щастя і благополуччя
вам і вашій родині!
и
З повагою поштовики
Любешівського району..
До цього привітання приєднується і ко-алектив редакції «Газети Волинь». Нехай і надалі Солошики з покоління в покоління не підводять батьків, людей і Україну! А ще запрошуйте
уйте нас
с
на рибалку, Іване Васильовичу! n

Третя поетична збірка Ольги Ольхової «Русла зап’ясть» була видана
після 13-річної перерви.

Сергія Колесника та Світлани
Привалової, гості впізнавали
обласний центр Волині. Особливо улюблений уже багатьма
«Мені тут ЛУЦЬКО».
І стільки простору —
що вибухають крила,
А розминутись —
аж ніяк — завузько!
Куди б я звідси тільки
не ходила.
Я тут удома. І мені
тут ЛУЦЬКО.

— Обласний центр Волині — частина мене: він проступає в усіх тріщинках душі, — зізналася присутнім пані Ольга. — Я люблю писати про
це місто, люблю писати тут.
До прикладу: йому я присвятила десь 50 віршів, в той час
як іншим містам — не більше
10-ти. Але виступати мені тут
тривожно, бо бачу в залі багато знайомих облич, серед яких
і мої вчителі: відчуваю себе

збірка про крайню
« Цевідвертість,
яка часто
змушує картати себе
за вчинене.

»

як на іспиті, сподіваюся, зможу
скласти його успішно.
Ольга Борисівна Рудницька,
колишня вчителька української
мови та літератури поетеси,
усміхаючись, запевнила, що
«екзамен» її учениця здала
на відмінно. Зі слізьми на очах
жінка пригадала минуле:
— Пам’ятаю її у п’ятому
класі, коли такою малою пішла
на засідання шкільної літературної студії і вперто вчилася
римувати. Я вже тоді зрозуміла, що дівчинка має поетичну
душу, бачила, як вона дорослішає, а творчість з кожним роком стає частиною її життя…
Підтримати Ольгу прийшли
й батьки Юрій і Катерина: схвильовані та щасливі, вони спостерігали, як донька спілкується
з аудиторією, роздає автографи, приймає квіти та фотографується з шанувальниками.
— Звісно, хвилювалися, щоб
усе пройшло добре. Це ж її рідне місто. І хоча Ольга вже довгий
час проживає в Києві, та мостів
із Луцьком не спалює, — поділилися батьки поетеси.

Особливі емоції в Ольги та й
в усіх присутніх викликав вірш
«Мої всі дерева корінням вростали в криївки…». За словами
авторки, не змогла стримати
сліз, бо у цьому творі втілена
любов до рідного дому, історія
її родоводу та дитячі спогади.
«МОЇ ВСІ ДЕРЕВА КОРІННЯМ
ВРОСТАЛИ В КРИЇВКИ...»
Мої всі дерева корінням вростали
в криївки...
Птахи мої всі у вирій літали в Сибір.
Чи цього не досить?
Я ж не взялася нізвідки,
щоб чути на кожен сердечний удар —
«перебір»?
Усі сорочки мої, білим по білому шиті,
доношував хтось негидливий —
із зайд.
Мої сіни і сни ставали
чужинсько-обжиті,
і адреси нові хтось писав
в документах як гайд.
І Вісла текла не тією країною раптом –
і лишитися — зміг лише той,
хто вчасно помер.
То як мені зараз заприязнитися
з катом?
Як набути мені цих толерантних
манер?
Як розкуркулене жито в’язати у дідух?
Як розкрутити спіралі зворотньо
від Крут?
Родимки переродилися в рани
навиліт.
І кричить на все горло кожен колись
глухий кут.
Як мені бути із мореним голодом
спадком?
Дивом зцілілим хребтом,
що трима родовід?
Як мені зараз вдавати,
що все у порядку?
Як мені совість свою перебредати
убрід?
Як лікувати розстріляні фото
в альбомі?
Як закатовані стерти з хрестів імена?
Як їм таким — відважним
і безборонним –
раптом сказати, що це не моя війна?
Як маю вМОВкнути? Зрадити?
Й на задвірки?
Як же укласти з байдужістю
цей договір?
Усі ж мої сосни корінням вростали
в криївки.
Птахи ж мої всі у вирій літали в Сибір.

Голосно аплодували гості й
після читання інших віршів Ольги. Відвідувачі кажуть, що у виконанні поетеси вони звучали
по-особливому чуттєво. Переконалась у цьому й авторка цих
слів. n

Відео з презентації — на сайті

VOLYN.COM.UA

СПОРТ

www.volyn.com.ua

8 жовтня 2020 Четвер

n Футбол

n Перша ліга

13

Фото fcvolyn.net.

Уже заражені коронавірусом
Пятов і Степаненко
зіграли проти «Десни»
Звісно, футболісти про
це ні слухом ні духом
не відали — лише після
матчу вони дізнались,
що мають COVID-19

Тезка видатного авіаконструктора і шанувальник двоголових орлів
Ігор Сікорський у цьому матчі таки розправив крила і вистрілив дуплетом!

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

напередодні трійко українських представників у єврокубках отримали своїх
суперників у групових турнірах
Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Поблажливим жереб не був ані
до «Шахтаря», ані до «Динамо»,
ані до «Зорі»: легко нікому з них не
буде — проте цікаво точно буде!
Так, чемпіон України донецький «Шахтар», перебуваючи
під час жеребкування у другому
кошику, потрапив до групи B, де
одержав у суперники мадридський «Реал», міланський «Інтер»
та менхенгладбаську «Боруссію». За іронією долі, зі, здавалося б, слабшого третього кошика українцям дістався суперник,
який нещодавно розтрощив їх у
півфіналі Ліги Європи з рахунком
5:0. Що ж, у підопічних Луїша
Каштру буде відразу дві нагоди
взяти реванш за ту ганьбу в Ромелу Лукаки та компанії. Стартує
ж «Шахтар» у груповому турнірі
21 жовтня виїзним поєдинком із
найтитулованішим клубом Ліги
чемпіонів — мадридським «Реалом»!
Тим часом віцечемпіон України — київське «Динамо» — з третього кошика перейшов у групу
G — у теж нічогеньку компанію
до туринського «Ювентуса»,
каталонської «Барселони» та
будапештського «Ференцвароша». Що там казати, крутішого
жеребу годі було й придумати.
Адже не лише молодь «Динамо» зіграє проти Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі з їхніми
11 «Золотими м’ячами» на двох,
а й Мірча Луческу поміряється
тренерським талантом із Сергієм Ребровим. До речі, Сергій
Станіславович може сміливо
продавати свою автівку. Адже
фанати «зелених орлів» ладні носити тренера–українця на руках.
Бо Ребров утнув, здавалося б,
неможливе — провівши «Ференцварош» через чотири кваліфікаційні раунди, після 25–річної перерви повернув його у груповий
етап Ліги чемпіонів! Також варто
нагадати, що за угорський клуб
виступають вихованець донецького «Шахтаря» Олександр
Зубков та вихованець київського
«Динамо» Ігор Харатін. Стартує
ж «Динамо» в групі ЛЧ на день
раніше від «Шахтаря»: 20 жовтня кияни чекатимуть увечері на
«Олімпійському» Кріштіану Роналду та його «Ювентус».
А бронзовий призер УПЛ
«Зоря» похід за перемогою в Лізі
Європи (бо ж якщо не мріяти, то
й братися не варто!) розпочне з
групи G, де суперниками луганчан будуть бронзовий призер
португальської Прімейра–ліги
«Брага», чемпіон Англії сезону 2015/2016 «Лестер Сіті» та
грецький АЕК (до речі, до лав
бронзового призера Суперліги
Греції нещодавно доєднався Євген Шахов — він складе компанію

Фото sport.segodnya.ua.

А

Немає злого, щоб на добре не вийшло: збірна України втратила
визнаних лідерів — водночас божевільний шанс у матчі з чинними
чемпіонами світу отримали молоді футболісти.

ще одному українцю — Дмитрові
Чигринському, який виступає за
клуб з Афін із 2016 року). Стартує «Зоря» 22 жовтня виїзним
поєдинком із «Лестером».
Натомість в УПЛ після п’яти
турів таблиця має доволі незвичний вигляд. «Шахтар» — тільки
четвертий, а «Олімпік», ідучи на
шостій позиції, відстає від лідерів — «Динамо» та «Ворскли»
— лишень на два очки. До речі,
захисник полтавчан Володимир
Чеснаков провів за свій клуб у
Чемпіонаті України 300–й поєдинок (до нього це вдавалося лише
Шовковському («Динамо»), Срні

лові стало дибки: адже серед викликаних гравців на товариський
поєдинок із французами (мав
відбутися пізно увечері вчора,
7 жовтня), а також матчі Ліги
націй із німцями (10 жовтня) та
іспанцями (13 жовтня) традиційно було «помаранчево–чорно»
від «гірників». На додачу травмувалися Олександр Зінченко, Віталій Буяльський та Владислав
Супряга.
Проте й на цьому кари небесні не припинили сипатися на
нашу голову. Вже в розташуванні збірної коронавірус виявили в
Андрія Луніна та Юрія Паньківа

у лавах «Шахтаря» — це величезний
« Коронавірус
головний біль для тренера національної
збірної України Андрія Шевченка… і, вочевидь,
унікальний шанс для молодих футболістів.
(«Шахтар»), Горяїнову («Металіст»), Чечеру (донецький «Металург») та Ротаню («Дніпро»).
А наші представники в ЛЧ
уже вдруге у сезоні синхронно
зіграли внічию (вперше це сталося в другому турі). Цього разу
«Динамо» зіграло 1:1 із «Зорею»,
а «Шахтар» — 2:2 із «Десною».
Вже після цього матчу стало
відомо про позитивні тести на
COVID-19 Андрія Пятова і Тараса Степаненка — тож «гірники»
повним складом ідуть на самоізоляцію...
У цей момент в Андрія Шевченка, вочевидь, волосся на го-

»

(довикликаного після інфікування Пятова). Тож в обоймі команди лишився тільки один голкіпер
— Георгій Бущан! Після такого
повороту 45–річний Олександр
Шовковський натякнув: якщо
треба буде — вдягне рукавички…
І в останній момент СаШо
таки включили до заявки!
Результати 5–го туру в
УПЛ: СК «Дніпро-1» — «Ворскла»
— 2:2; «Рух» — ФК «Львів» — 0:0;
«Інгулець» — «Минай» — 1:1;
«Олімпік» — ФК «Олександрія» —
3:2; «Десна» — «Шахтар» — 2:2;
«Динамо» — «Зоря» — 1:1; «Колос» — ФК «Маріуполь» — 1:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ:
Команда
І В Н П
М
О
«Динамо» (Київ)
5 3 2 0 12-3 11
«Ворскла» (Полтава)
5 3 2 0 11-4
11
«Колос» (с. Ковалівка)
5 3 1 1 8-4
10
«Десна» (Чернігів)
5 2 3 0 9-5
9
«Шахтар» (Донецьк)
5 2 3 0 10-6 9
«Олімпік» (Донецьк)
5 3 0 2 10-9
9
ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
5 2 1 2 4-6
7
ФК «Олександрія» (Олександрія)
5 2 0 3 10-8
6
«Зоря» (Луганськ)
5 1 2 2 9-7
5
«Інгулець» (смт. Петрове)
5 0 4 1 3-5
4
«Минай» (с. Минай)
4 1 1 2 2-8
4
«Рух» (Львів)
5 0 2 3 5-11
2
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
5 0 2 3 6-12
2
«Львів» (Львів)
4 0 1 3 1-12
1
У списку бомбардирів лідирує іранець Шахаб Захеді
з «Олімпіка», який уже 4 рази розписався у воротах суперника.
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пенальті + пенальті =
перша перемога
«Волині» у сезоні
Лучани піднімаються на десятий рядок турнірної
таблиці, а рівняни вже четверті
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша
ліга. 5–й тур. «Волинь» (Луцьк) – «Агробізнес» (Волочиськ) –
2:1 (1:0 – Ігор Сікорський,
19 хв, з пенальті; 2:0 – Ігор
Сікорський, 24 хв, з пенальті; 2:1 – Руслан Черненко,
72 хв, з пенальті).
6 жовтня 2020 року.
Луцьк. Стадіон «Авангард».
Без глядачів. Головний
суддя — Олександр Шандор (Львів).
Як і п’ять днів тому в поєдинку з тернопільською «Нивою», підопічні Василя Сачка

Ч

вгамовний арбітр Шандор
поставив третій у матчі пенальті, який реалізував Руслан Черненко!
«Волинь» нарешті в четвертому матчі здобуває першу перемогу в сезоні!
«Верес» (Рівне) –
«Кремінь» (Кременчук) –
2:1 (0:1 – Станіслав Куліш,
21 хв; 1:1 – Михайло Сергійчук, 45+2 хв, з пенальті; 2:1 – Роман Гончаренко,
61 хв).
6 жовтня 2020 року. Млинів. Стадіон «Колос». Без
глядачів. Головний суддя —
Анастасія Романюк (Івано–
Франківськ).
Пропустивши першими

нарешті в четвертому матчі здобуває
« «Волинь»
першу перемогу в сезоні!
»
ще в першому таймі повели
2:0. Але цього разу не завдяки двом автоголам команди–суперниці, а завдяки
двом пенальті, які призначив
львівський арбітр Олександр
Шандор, а реалізував любитель фотографуватися на тлі
імперських двоголових орлів
Ігор Сікорський.
У середині другого тайму господарі поля ще й
лишилися в більшості. Але
скористатися з цього не
змогли. Навпаки, невдовзі дозволили супернику
скоротити рахунок — не-

від ексгравця луцької «Волині» Станіслава Куліша,
рівняни таки зуміли здобути
вольову перемогу і піднятися на 4–те місце в першості.
Результати 5–го туру:
«Металіст 1925» — «Полісся» — 0:0; «Гірник–Спорт»
— «Нива» — 4:1; «Авангард» — «Миколаїв» — 0:1;
«Верес» — «Кремінь» — 2:1;
«Волинь» — «Агробізнес» —
2:1; «Прикарпаття» — «Чорноморець» — 1:1; поєдинки
«Оболонь» — «ВПК–Агро» та
«Альянс» — «Кристал» перенесено.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н П М О
«Чорноморець» (Одеса)
5 3 2 0 8-5 11
«Металіст 1925» (Харків)
5 3 2 0 6-3 11
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 4 3 1 0 10-2 10
«Верес» (Рівне)
4 2 1 1 5-2 7
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
4 2 1 1 6-5 7
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
5 2 1 2 5-6 7
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
4 2 0 2 7-6 6
«Полісся» (Житомир)
4 1 3 0 2-1 6
«Миколаїв» (Миколаїв)
4 2 0 2 4-4 6
«Волинь» (Луцьк)
4 1 2 1 7-7 5
«Нива» (Тернопіль)
5 0 4 1 6-9 4
«ВПК–Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 4 1 1 2 6-9 4
«Оболонь» (Київ)
3 1 0 2 6-5 3
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
5 0 2 3 4-7 2
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
4 0 2 2 3-9 2
«Кристал» (Херсон)
4 0 0 4 4-9 0
У гонці бомбардирів лідирують Владислав Горбаченко («ВПК–Агро»), Іван Гливий («Кристал»), Віктор
Лиховидько («Чорноморець») та Богдан Кушніренко
(«Миколаїв») — у всіх по 3 голи в активі. n
М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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UA: ПЕРШИЙ

Василь Дяків — цьогорічний переможець національної
премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2020
Василь КІТ

П

ан Василь викладає історію, громадянську освіту та основи здоров’я у Заліщицькій державній гімназії, що
на Тернопільщині. Вчитель отримав премію у 250 тисяч
гривень.
На його думку, «класно-урочна система є кризовою, бо вона
заганяє дитину в рабство». «Відсидіти 7–8 уроків по 45 хвилин
для цього покоління нереально. Поки що в державній системі освіти немає такого активного пошуку нових форм навчання», — каже найкращий учитель.
Він також вважає, що «20 предметів у старшій школі — це багато, оптимальний варіант — 6–8». Їх мають обирати самі учні,
виходячи зі своїх нахилів, а інші предмети повинні вивчатись

Фото nday.te.ua.

Найкращий учитель
України-2020 отримав 250 тисяч гривень
факультативно і не оцінюватись, тільки
зараховуватись. «Це складно, бо батьки
завжди страхуються,
ься, і у 10 –11 класах хочуть дітям всього-всього.
Було б добре запустити
пустити процес створення профільної
школи вже зі старших
арших класів. Маємо йти до
о європейського форматуу освіти,
де є конкуренція,, боротьба за студента і практичні
рактичні
навички», — переконаереконаний Василь Дяків..
Володар національної премії
роботу вчителя вважає вершиною
людяності та інтелекту. Який
ти сам — такими будуть і твої
«шкільні» діти.

1+1

Програма телепередач на 12 — 18 жовтня
ПОНЕДІЛОК, 12 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:45 Енеїда 06:30 Уроки
тітоньки Сови. Географіямалятко 06:35 М/с «Чорний
пірат» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
00:05 Суспільна студія 09:30
Т/с «Росселла» 10:30 Світова
медицина. Індія - воїни-цілителі
11:00 Дивовижні сади.
Сад Хенбурі - Італія 11:25
Телепродаж 15:10, 21:25, 23:25
Спорт 15:20 Х/ф «БАУХАУЗ»
17:30 Д/с «Планета інновацій.
Штучний інтелект» 18:55 Д/ц
«Вижити в дикій природі» 19:55
Д/с «Дика прогулянка» 21:35,
02:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
23:35 Перша шпальта 05:05
Бюджетники

14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама 2»
19.10 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження» (12+)
23.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ICTV

ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ

Америка»
18.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
21.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

06.00, 18.15 «Спецкор»
05.00 Громадянська оборона
06.35, 18.50 «Джедаі»
05.50 Факти тижня
07.10 «Джедаі 2020»
08.45 Факти. Ранок
07.55 Т/с «Опер за викликом»
09.15, 19.25 Надзвичайні
(16+)
новини
11.50 «Загублений світ»
10.10 Секретний фронт
14.50 Х/ф «МОРСЬКИЙ
10.55, 13.15 Реаліті «Рішає
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
Оністрат» (16+)
16.25 Х/ф «АКТ ПОМСТИ»
12.45, 15.45 Факти. День
(16+)
13.45 Х/ф «МАКС СТИЛ» (16+) 19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
15.40, 16.15 Х/ф
20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
«ТІЛООХОРОНЕЦЬ
22.30 Т/с «Кістки-3» (16+)
КІЛЕРА» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
1+1
ФУТБОЛ-1
20.25 Більше ніж правда
06.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21.35 Т/с «Пес» (16+)
06.00, 21.20 Yellow 06.10
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
22.55 Свобода слова
Франція - Португалія. Ліга Націй
«Сніданок з 1+1»
УЄФА 08.00 Топ-матч 08.10
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
НОВИЙ КАНАЛ Україна - Німеччина. Ліга Націй
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
УЄФА 10.00 «Великий футбол»
06.00, 07.15 Kids’ Time
«Телевізійна служба
10.40 Ірландія - Вельс. Ліга
06.05 М/с «Майлз із
новин»
Націй УЄФА 12.30 Ісландія майбутнього»
09.25, 10.25 «Життя відомих
Данія. Ліга Націй УЄФА 14.20
07.20
Вар’яти
(12+)
людей 2020»
Огляд 2-го ігрового дня. Ліга
08.00 Шалена зірка (12+)
11.25, 12.20, 13.00, 14.20, 15.25
Націй УЄФА 15.40, 22.30
10.10 Le Маршрутка
«Розсміши коміка»
Футбол NEWS 16.00 U-21.
12.00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
Україна - Румунія. Відбір до
(16+)
19.00 «Секретні матеріали
ЄВРО- 2021 17.50 Ліга Націй
14.00 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
2020»
УЄФА. Огляд туру. Прем’єра
(16+)
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
16.10 Х/ф «ХАН СОЛО» (16+) 18.45 Польща - Італія. Ліга
22.45 «Гроші 2020»
Націй УЄФА 20.30 Огляд 1-го
19.00 У кого більше (12+)
ігрового дня. Ліга Націй УЄФА
21.00
Х/ф
«ДІМ
ВЕЛИКОЇ
ІНТЕР
21.30 #залишайсязФутболом
МАТУСІ»
05:20, 22:15 «Слідство вели...
22.50 Боснія і Герцеговина 23.00 Х/ф «НАЗАД НА
з Леонідом Каневським»
Нідерланди. Ліга Націй УЄФА
ЗЕМЛЮ»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ТЕТ
17:40 Новини 07:10, 08:10,
МЕГА
09:20 «Ранок з Інтером» 10:10,
06.00
ТЕТ
Мультиранок
06:00 Бандитська Одеса
12:25 Т/с «Детектив Ренуар»
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
15:40 «Чекай на мене. Україна» 08:45, 01:45 Правда життя
19.15, 20.15 Одного разу під
09:55,
00:35
Речовий
доказ
18:00, 19:00, 03:00 Ток-шоу
Полтавою 08.45, 09.45, 11.15,
11:05
Секретні
території
«Стосується кожного» 20:00,
00.00 Країна У 12.15, 17.15 4
12:05,
16:45
Під
іншим
кутом
02:15 «Подробиці» 21:00 Т/с
весілля 14.15, 01.00 Панянка13:05 Містична Україна
«Речдок. Особиста справа»
селянка 16.15 СуперЖінка
00:10 Т/с «Згадати молодість 2» 13:55, 19:45 Фантастичні історії
18.45, 19.45 Танька і Володька
03:45 «Подорожі в часі» 04:10 14:55 Таємнича світова війна
21.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ»
15:55, 21:50 Сучасні дива
Т/с «Мереживо долі» 04:55
02.15 Щоденники Темного
17:45 Особливий загін
«Телемагазин»
(16+) 03.45 Віталька
18:45 Брама часу
05.50 Корисні підказки
20:45 Секрети Другої світової
УКРАЇНА
22:40 Дика Індія
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
НТН
23:40 Крила війни
Україною
02:45 Там, де нас нема
05.00, 04.45 «Top Shop»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
19.00, 23.00 Сьогодні
К-1
ПОСПІШАЄ НА ДОПОМОГУ»
09.30 Зірковий шлях
06.30 «TOP SHOP»
07.10, 16.50, 20.50, 02.40
10.30 Свекруха або невістка
08.00 М/с «Юху та його друзі»
«Випадковий свідок» 07.40
11.30 Реальна містика
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
Х/ф «СУТО АНГЛІЙСЬКЕ
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
ВБИВСТВО» 10.50, 22.30
09.35 Т/с «Доктор Хто» (16+)
дзвінка 3» (12+)
Т/с «Морський патруль» (16+)
10.40 М/ф «Всі пси
16.00 Історія одного злочину
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10
потрапляють в рай»
(16+)
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
12.10 Х/ф «ВІДЛУННЯ
20.10 Ток-шоу «Говорить
14.40 «ОБХСС: безжальне
ДАЛЕКИХ СВІТІВ»
Україна»
правосуддя» 15.35 «Полювання
(12+)
21.00, 23.30 Т/с «Сага» (16+)
на монстрів» 18.20 «Свідок.
14.00 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ»
Агенти» 19.30 «Легенди
(16+)
СТБ
карного розшуку» 00.15 Х/ф
16.00, 22.00 «Орел і Решка.
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
«ТРИКУТНИК» (16+) 02.55
Івлєєва VS Бєдняков»
09.55 «МастерШеф - 8» (12+)
«Речовий доказ» 03.55 «Правда
17.00 «Орел і Решка.
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
життя»
Перезавантаження.

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:10 Енеїда 06:30 Уроки
тітоньки Сови. Географіямалятко 06:35 М/с «Чорний
пірат» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:35,
01:15, 05:10 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20, 00:25, 02:00 Суспільна
студія 09:30 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 10:30 Світова
медицина. Непал - медицина
вершин 11:00 Дивовижні сади.
Вілла Гамберая - Італія 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
00:10, 01:50, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Полдарк» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:55 Д/ц
«Вижити в дикій природі» 19:55
Д/с «Світ дивовижних тварин»
22:00 Наші гроші 22:30 Т/с
«Модус» 04:05 Д/ф «Заміновані
вірністю»

05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «МастерШеф - 8» (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама 2»
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження» (12+)

1+1
06.00 «Гроші 2020»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50
«Міняю жінку»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
19.00 «Секретні матеріали
2020»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45 «Міняю жінку 15»

ІНТЕР
05:25, 22:15 «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» 11:10,
12:25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки» 14:10, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18:00, 19:00, 03:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00,
02:20 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
00:10 Т/с «Згадати молодість 2»
03:50 «Подорожі в часі» 04:10
Т/с «Мереживо долі» 04:55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.50 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка 3» (12+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.35 Футбол. Ліга Націй УЄФА
Україна - Іспанія

ICTV
05.35, 20.25 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.15 Секретний фронт
10.50, 13.15 Х/ф
«ПРИЗНАЧЕННЯ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.25 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ»
(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.35 Т/с «Кіборги» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
09.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «НАЗАД НА
ЗЕМЛЮ»
12.50 Суперінтуїція (12+)
14.50 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на
виживання (16+)
21.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ 2» (12+)
23.20 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ 3: ЯКИЙ
БАТЬКО, ТАКИЙ СИН»
(16+)

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:05 Енеїда 06:30, 08:25
Уроки тітоньки Сови. Географіямалятко 06:35 М/с «Чорний
пірат» 07:00, 08:00, 08:55,
21:00, 23:20, 01:15, 02:35,
05:10 Новини 07:15, 08:25,
08:30 М/с «Кмітливий Сяодзі»
08:10 Уроки тітоньки Сови.
Ранкова зарядка 08:20 Веселі
саморобки 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України 11:30 Д/ф «Похід
динозаврів» 13:15, 04:00 Д/ф
«Вибір» 14:25 Телепродаж
15:00 Вони присягнули на
мир і волю. Спецпроєкт до
Дня захисника України 18:10
Добровольці 19:05 Спецназ.
Повернутись живим 20:00,
00:20 Життя післязавтра 21:25
Концерт «ОЕ-20. Live in Kyiv»
23:45 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 01:40
UA:Фольк. Спогади 05:35
Бюджетники

15.00, 23.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
15.50, 22.00 «Орел і Решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
21.00 «Орел і Решка. На краю
світу»

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаі»
07.10 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ» (16+)
09.00 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
ВІСЬ ЗЛА» (16+)
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
14.55 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25, 21.30 Т/с «Булатов» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-4» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Іспанія - Швейцарія.
Ліга Націй УЄФА 07.45, 11.35
Журнал Ліги чемпіонів 08.15
Ірландія - Вельс. Ліга Націй
УЄФА 10.00, 15.40 Футбол
NEWS 10.20 Yellow. Прем’єра
10.30 #залишайсязФутболом
12.05 Україна - Німеччина. Ліга
Націй УЄФА 13.55 «Великий
футбол» 14.35 Yellow 14.45 Ліга
Націй УЄФА. Огляд туру 16.00
Ісландія - Данія. Ліга Націй УЄФА
17.50 Огляд 2-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА 18.45 Боснія
і Герцеговина - Нідерланди.
Ліга Націй УЄФА 20.30, 22.30,
23.40 «Головна команда» 21.35
LIVE. Україна - Іспанія. Ліга Націй
УЄФА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу під
МЕГА
Полтавою 08.45, 09.45, 18.45,
06:00 Бандитський Київ
19.45 Танька і Володька
09:05, 01:45 Правда життя
11.15, 00.15 Країна У
10:05, 00:35 Речовий доказ
12.15, 17.15 4 весілля
11:15 Особливий загін
14.15, 01.15 Панянка-селянка
12:15, 16:50 Під іншим кутом
16.15 СуперЖінка
13:15 Містична Україна
14:05, 19:45 Фантастичні історії 21.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ
3» (16+) 02.30 Щоденники
15:00 Таємнича світова війна
Темного (16+) 04.00 Віталька
16:00, 21:50 Сучасні дива
05.50 Корисні підказки
17:50 Тваринна зброя
18:50 Брама часу
НТН
20:45 Щоденники Другої
світової війни
05.45 Х/ф «НІАГАРА» 07.50,
22:40 Дикі Кариби
16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий
23:40 Крила війни
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
02:40 Квітка Цісик
19.00, 22.00, 02.10 «Свідок»
03:25 Академік Корольов
09.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ
04:15 Запрограмовані долі
ВІД ПОГОНІ» 10.40, 22.30 Т/с
05:05 Скептик
«Морський патруль» (16+) 12.50
«Свідок. Агенти» 14.40 «Батьки
К-1
та діти: діти партеліти» 15.35
06.30 «TOP SHOP»
«Жертви краси» 18.20 «Будьте
08.00 М/с «Юху та його друзі»
здоровi» 19.30 «Легенди
08.30 «Ух ти show»
карного розшуку» 00.15 «Склад
09.00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
злочину» 01.00, 03.10 «Речовий
11.10 Т/с «Мисливці за
доказ» 04.10 «Правда життя»
реліквіями»

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»
09.35 Х/ф «НАЙГІРША
ПОДРУГА» (12+)
17.30 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ» (12+)
20.15 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ 2» (12+)
22.15 Х/ф «ЧЕРКАСИ» (12+)

ІНТЕР

13.10 Хто проти блондинок
(12+)
15.10 Хто зверху? (12+)
17.10 Діти проти зірок
19.00 Діти проти зірок
(прем’єра)
20.50 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЕДПУЛ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:40 Містична Україна
08:30 Україна: забута історія
10:10, 00:35 Речовий доказ
11:30, 19:45 Фантастичні
історії 12:25, 16:55 Під іншим
кутом 14:15 Код доступу
15:10 Секретні території
16:05, 21:50 Сучасні дива
17:55 У пошуках істини
20:45 Щоденники Другої
світової війни 22:40 Дикі
Кариби 23:40 Крила війни
01:45 Правда життя 02:40
Таємниці кримінального світу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.00, 23.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.00, 22.00 «Орел і Решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
21.00 «Орел і Решка. На краю
світу»

2+2

06.00 «Спецкор»
05:25, 22:15 «Слідство вели...
06.35 «Джедаі»
з Леонідом Каневським»
07.10 «Джедаі 2020»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
07.20 «Загублений світ»
17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00 12.45 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3» (16+)
«Корисна програма» 11:10,
14.20 Х/ф «МОРСЬКИЙ
12:25 Т/с «Пані Фазілет і її
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
доньки» 14:10, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок. Особливий
16.05 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
випадок. По ту сторону фронту»
(16+)
18:00, 19:00, 03:05 Ток-шоу
17.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
«Стосується кожного» 20:00,
19.25 Т/с «Опер за
02:20 «Подробиці» 21:00 Т/с
викликом-2» (16+)
«Речдок. Особиста справа»
20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
00:10 Т/с «Згадати молодість
(16+)
2» 03:50 «Подорожі в часі»
22.30 Т/с «Кістки-4» (16+)
04:15 Т/с «Мереживо долі»
04:55 «Телемагазин»

ФУТБОЛ-1

УКРАЇНА
07.00 Ранок з Україною. День
захисника
09.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09.30 Т/с «Чужі діти» (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Ніколи не
здавайся» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
(12+)
23.00 Х/ф «ПОЗИВНИЙ
БАНДЕРАС» (16+)

СТБ
05.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «МастерШеф - 8» (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама 2»
19.10 «Про що мовчать жінки»
(16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі.
Продовження» (12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00, 13.00 Т/с «Кіборги»
(16+)
12.45 Факти. День
13.15, 19.10 Т/с
«Доброволець» (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.00 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ»
(12+)
22.35 Х/ф «НАШІ КОТИКИ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
09.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ 3: ЯКИЙ
БАТЬКО, ТАКИЙ СИН»
(16+)

06.00, 14.15 Топ-матч 06.10
Німеччина - Швейцарія. Ліга
Націй УЄФА 08.00, 14.05
Yellow 08.10 Англія - Бельгія.
Ліга Націй УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20,
13.15 «Головна команда» 11.25
Україна - Іспанія. Ліга Націй
УЄФА 14.25, 16.00, 20.55 Огляд
1-го ігрового дня. Ліга Націй
УЄФА 17.00 Азербайджан Кіпр. Ліга Націй УЄФА 18.50
LIVE. Фінляндія - Ірландія. Ліга
Націй УЄФА 21.35 LIVE. Англія
- Данія. Ліга Націй УЄФА 23.40
Португалія - Швеція. Ліга Націй
УЄФА. Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу під
Полтавою 08.45, 09.45, 18.45,
19.45 Танька і Володька
11.15, 00.30 Країна У
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 01.45 Панянка-селянка
16.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ: ЧАС
ВИМИРАННЯ» (16+)
02.45 Щоденники Темного
(16+) 04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.50 «Top Shop»
06.00 Х/ф «ЕКСТРАСЕНС»
08.25, 16.30, 02.45
«Випадковий свідок» 09.00
Х/ф «ЗНИКЛА ГРАМОТА»
10.30 Х/ф «ДАНИЛО КНЯЗЬ ГАЛИЦЬКИЙ» 12.20
«Великі українці» 18.20
«Вартість життя» 19.00, 02.15
«Свідок» 19.30 «Ати-бати,
йшли солдати...» 21.10
Х/ф «ПОГОНЯ» 23.00 Х/ф
«БЛАКИТНА ІГУАНА» (16+)
00.55 «Склад злочину» 01.40,
03.00 «Речовий доказ» 03.55
«Правда життя»

ЧЕТВЕР, 15 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:10 Енеїда 06:30 Уроки
тітоньки Сови. Географіямалятко 06:35 М/с «Чорний
пірат» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:35,
01:15, 05:10 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
00:25, 02:00 Суспільна студія
09:30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 10:30 Світова медицина.
Іспанія - госпіталь у відкритих
водах 11:00 Дивовижні сади.
Сади Жоржа Деласелле Франція 11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 00:10, 01:50,
05:45 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:55
Д/ц «Вижити в дикій природі»
19:55 Д/с «Світ дивовижних
тварин» 22:00 Вибори у США:
фактор «справи Burisma» 22:30
Д/ц «Дикі тварини» 04:05 Д/ф
«Одесити на Донбасі»

«Стосується кожного» 20:00,
02:20 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
00:10 Т/с «Згадати молодість
2» 03:05 Х/ф «ЛЕВ» 04:55
«Телемагазин»

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 Свекруха або невістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка 3» (12+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Мій милий знайда»
(12+)
23.20 Слідами

СТБ

05.20, 23.35 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
06.55 Т/с «Комісар Рекс»
06.00 «Українські сенсації»
10.00 «МастерШеф - 8» (12+)
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
«Сніданок з 1+1»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Новини»
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
15.35 Т/с «Слід» (16+)
«Телевізійна служба
18.05 «СуперМама 2»
новин»
19.05 «Один за всіх» (16+)
09.25, 10.25 «Життя відомих
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не
людей 2020»
трапляється двічі.
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10
«Одруження наосліп»
Продовження» (12+)
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
ICTV
19.00 «Секретні матеріали
2020»
05.35 Громадянська оборона
20.35 «Чистоnews 2020»
06.30 Ранок у великому місті
20.45 Т/с «Свати»
08.45 Факти. Ранок
21.45 «Право на владу 2020»
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
ІНТЕР
10.15 Секретний фронт
05:25, 22:15 «Слідство вели...
11.05, 13.15 Х/ф «РОЗПЛАТА»
з Леонідом Каневським»
(16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
12.45, 15.45 Факти. День
17:40 Новини 07:10, 08:10,
13.30, 21.35 Т/с «Пес» (16+)
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00
15.00, 16.15 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
«Корисна програма» 11:10,
ГОРОБЕЦЬ» (16+)
12:25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки» 14:10, 15:10 «Речдок» 18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Анти-зомбі
16:10 «Речдок. Особливий
23.00 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ»
випадок. По ту сторону
фронту» 18:00, 19:00 Ток-шоу
(16+)

1+1

П’ЯТНИЦЯ, 16 ЖОВТНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20, 13.00 Вар’яти (12+)
09.00 Т/с «Мерлін»
10.50 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ»
(16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ТВАРИНА»
22.50 Х/ф «ДЕДПУЛ 2» (18+)

20.25, 21.25 Т/с «Булатов» (16+)
22.25 Т/с «Кістки-4» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 20.35 Yellow 06.10
Фінляндія - Ірландія. Ліга
Націй УЄФА 08.00 Топ-матч
08.10 Італія - Нідерланди.
Ліга Націй УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Азербайджан - Кіпр. Ліга Націй
УЄФА 12.10 Англія - Бельгія.
МЕГА
Ліга Націй УЄФА 14.00 Огляд
06:00 Бандитський Київ
2-го ігрового дня. Ліга Націй
08:35, 01:45 Правда життя
УЄФА 16.00 Португалія 09:45, 00:35 Речовий доказ
Швеція. Ліга Націй УЄФА
10:55, 17:45 Тваринна зброя
17.50 Ліга Націй УЄФА. Огляд
11:55, 16:45 Фестивалі планети туру. Прем’єра 18.45, 21.40
12:55 Містична Україна
«Головна команда» 19.50
13:45, 19:45 Фантастичні історії Україна - Іспанія. Ліга Націй
14:45 Таємнича світова війна
УЄФА 22.50 Ліга Націй УЄФА.
15:45, 21:50 Сучасні дива
Огляд туру 23.40 Німеччина 18:45 Брама часу
Швейцарія. Ліга Націй УЄФА
20:45 Щоденники Другої
світової війни
ТЕТ
22:40 Дикі Кариби
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:40 Крила війни
02:45 Ризиковане життя
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу під
К-1
Полтавою
08.45, 09.45, 18.45, 19.45
06.30 «TOP SHOP»
Танька і Володька
08.00 М/с «Юху та його друзі»
11.15, 23.30 Країна У
08.50 «Ух ти show»
12.15, 17.15 4 весілля
09.20 Т/с «Доктор Хто» (16+)
14.15, 00.30 Панянка-селянка
11.15 Т/с «Мисливці за
16.15 СуперЖінка
реліквіями»
21.15 Х/ф «БАМБЛБІ»
15.00, 23.00 «Орел і Решка.
01.45 Щоденники Темного
Навколо світу»
(16+)
16.00, 22.00 «Орел і Решка.
03.15 Віталька
Івлєєва VS Бєдняков»
05.50 Корисні підказки
17.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
НТН
подорож»
21.00 «Орел і Решка. На краю
05.20 Х/ф «ПОЛІТ ЗОЛОТОЇ
світу»
МУШКИ» (16+) 08.10, 16.50,
20.50, 02.45 «Випадковий
2+2
свідок» 08.50 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» 10.45, 22.30
06.00 «Джедаі 2020»
Т/с «Морський патруль»
06.30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
22.00, 02.10 «Свідок» 12.50
08.15 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+) «Вартість життя» 14.40 «Секти.
10.10, 17.15 «Загублений світ» Контроль свідомості» 15.35
«Професія - альфонс» 18.20,
14.25 Т/с «Перевізник» (16+)
04.05 «Правда життя» 19.30
18.15 «Спецкор»
«Легенди карного розшуку»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2» 00.15 «Склад злочину» 01.05,
03.05 «Речовий доказ»
(16+)

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
11.15 Т/с «Свати»
15.50 «Танці з зірками 2020»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жіночий квартал 2020»
23.20 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05:10 «Телемагазин» 05:40
«Слово Предстоятеля» 05:50
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
07:50 «Шість соток» 09:00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10:05 «Корисна
програма» 11:10 Х/ф
«БАЛАМУТ» 13:10 Х/ф «ІВАН

ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ» 15:25 Т/с
«Два серця» 20:00, 03:00
«Подробиці» 20:30 «Крутіше
за всіх» 22:35 Т/с «Мама буде
проти» 03:30 «Орел і Решка.
Шопінг» 04:50 «Подорожі
в часі»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
07.45 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
(12+)
10.40 Х/ф «ВИХОВАННЯ
ТА ВИГУЛ СОБАК І
ЧОЛОВІКІВ»
12.45, 15.20 Т/с «Слідуючи за
серцем» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Дочки» (12+)
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Чужі діти» (12+)

1+1
06.00 «Українські сенсації»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10
«Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
19.00 «Секретні матеріали
2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Ліга сміху 2020»
22.05 «Вечірній квартал»
23.25 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ 2» (12+)

ІНТЕР
05:25, 23:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Інтером» 10:00 «Корисна
програма» 11:10, 12:25 Т/с
«Пані Фазілет і її доньки» 14:10,
15:10 «Речдок» 16:10 «Речдок.
Особливий випадок. По ту
сторону фронту» 18:00, 01:00

Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці тижня» 21:00
Ток-шоу «Мир і війна» 02:40
«Чекай на мене. Україна» 04:05
М/ф «Пригоди Буратіно»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без
дзвінка 3» (12+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05.40 «Врятуйте нашу сім’ю - 2»
(16+)
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
20.15, 22.45 Т/с «Мій коханий
ворог»

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.15 Анти-зомбі
11.15, 13.15, 13.30 Т/с «Вижити
за будь-яку ціну-2»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
17.00, 20.15 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
23.40 Скетч-шоу «На трьох-8»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
08.40 У кого більше (12+)
10.40 Кохання на виживання
(16+)
12.50 Аферисти в мережах
(16+)

15.00 Х/ф «ТИТАНІК»
19.00 Топ-модель по-українськи
(16+)
21.40 Х/ф «ПОКОЇВКА З
МАНХЕТТЕНУ»
23.50 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
08:45, 01:45 Правда життя
09:50, 00:35 Речовий доказ
11:00 Тваринна зброя
12:00, 16:50 Фестивалі планети
13:00 Містична Україна
13:55, 19:45 Фантастичні історії
14:55, 23:40 Крила війни
15:50, 21:50 Сучасні дива
17:50, 22:40 Дикі Кариби
18:50 Брама часу
20:45 Щоденники Другої
світової війни
02:50 Бандитський Київ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
09.00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
11.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.10 «Орел і Решка. Шопінг»
15.00, 23.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.00, 22.00 «Орел і Решка.
Івлєєва VS Бєдняков»
17.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
18.00 Х/ф «ОДРУЖУСЯ
З ПЕРШОЮ
ЗУСТРІЧНОЮ» (16+)
19.50 Х/ф «КРАCУНЯ НА ВСЮ
ГОЛОВУ» (12+)

2+2
06.00, 18.15 «Спецкор»
06.35, 18.50 «Джедаі»
07.10 «Джедаі 2020»
07.55 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3» (16+)
09.40 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
11.15, 17.15 «Загублений світ»
14.25 Т/с «Перевізник» (16+)
19.25 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
21.15 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
23.05 Х/ф «УРОК
ВИЖИВАННЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Англія - Данія. Ліга Націй УЄФА
08.10 Фінляндія - Ірландія.
Ліга Націй УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Огляд 1-го ігрового дня. Ліга
Націй УЄФА 11.35 Португалія
- Швеція. Ліга Націй УЄФА
13.25 Журнал Ліги чемпіонів
13.55 Італія - Нідерланди. Ліга
Націй УЄФА 16.00 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру.
Прем’єра 16.30, 21.20 Yellow
16.40 Азербайджан - Кіпр.
Ліга Націй УЄФА 18.30
Німеччина - Швейцарія. Ліга
Націй УЄФА 20.25 Ліга Націй
УЄФА. Огляд туру 21.30
#залишайсязФутболом 22.50
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру 23.20 Україна - Іспанія. Ліга
Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 09.45, 18.45, 19.45 Танька
і Володька
11.15, 23.45 Країна У
12.15, 17.15 4 весілля
14.15, 00.45 Панянка-селянка
16.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
02.00 Теорія зради
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.25
Х/ф «ЧОЛОВІЧІ ІСТОРІЇ»
07.50, 16.50, 20.50, 02.40
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
02.15 «Свідок» 09.00 Х/ф
«МІСТО ПРИЙНЯВ» 10.40,
22.30 Т/с «Морський патруль»
(16+) 12.50, 04.05 «Правда
життя» 14.40 «Сповідь ката»
15.40 «Продавці мрій» 18.20
«Таємниці світу» 19.30 «Легенди
карного розшуку» 00.15 «Склад
злочину» 01.10, 03.10 «Речовий
доказ»

НЕДІЛЯ, 18 ЖОВТНЯ

СУБОТА, 17 ЖОВТНЯ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:10
Додолики 06:20 Шо? Як?
06:40, 08:10 Уроки тітоньки
Сови. Ранкова зарядка 06:50,
08:25 Уроки тітоньки Сови.
Географія-малятко 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 00:00, 02:35,
03:50, 05:35 Новини 07:15,
08:25, 08:30 М/с «Кмітливий
Сяодзі» 08:20 Веселі
саморобки 09:05, 03:00 Енеїда
10:10 Х/ф «МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ»
12:00 Д/ф «Ататюрк - батько
сучасної Туреччини» 12:55 Д/ц
«Історії вулканів» 13:30 Д/ц
«Секрети Сонячної системи»
14:25 Телепродаж 15:00
UA Фольк. Спогади 16:00
Суспільна студія. Світовий
конгрес українців 16:45
Всенічне бдіння (ПЦУ) 19:30
Т/с «Таємний код віри» 20:30
Д/ц «Супер-Чуття» 21:25 Д/с
«Неймовірні винаходи» 22:00
Х/ф «ВАС НЕ БУЛО НА МІСЦІ»
00:25 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік» 01:35,
04:40 #ВУКРАЇНІ 04:15 Перша
шпальта 05:05 Вибори у СШ А:
фактор «справи Burisma»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:10 Енеїда 06:30 Уроки
тітоньки Сови. Географіямалятко 06:35 М/с «Чорний
пірат» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:35,
01:15, 04:55 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
00:25, 02:00 Суспільна студія
09:30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 10:30 Світова медицина.
Уганда - життя під рукою 11:00
Дивовижні сади. Сад Кердало
- Франція 11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 00:10, 01:50 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Полдарк» 17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта 18:55
Д/ц «Вижити в дикій природі»
19:55 Д/с «Світ дивовижних
тварин» 22:00 Д/ц «СуперЧуття» 22:30 Д/ф «Ататюрк
- батько сучасної Туреччини»
04:00 Д/ф «Висота 307.5» 05:30
Відтінки України

07.50, 10.00 Орел і Решка
12.50 Хто зверху? (12+)
15.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ»
17.00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ 2» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2»
(16+)
23.40 Х/ф «ДЕДПУЛ» (18+)

МЕГА

06:00 Бандитський Київ
07:15, 00:35 Містична Україна
08:05, 18:00 У пошуках істини
09:50 Речовий доказ
11:00, 22:35 Фантастичні
історії
12:00 Гнів небес
14:00 Дивовижна планета
17:00 Дикі Кариби
21:00 Справжні багатства
Землі
23:35 Тваринна зброя
СТБ
07.50 «Неймовірна правда про 00:00 Історія українських
земель
зірки»
01:20 Великі українці
10.50 Т/с «Ніщо не трапляється 05:10 Прокляття скіфських
двічі. Продовження»
курганів
(12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
К-1
19.00 «МастерШеф - 10» (12+)
06.30 «TOP SHOP»
22.40 «Звана вечеря» (12+)
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
ICTV
10.30 Х/ф «ОДРУЖУСЯ
05.20 Т/с «Копи на роботі»
З ПЕРШОЮ
(12+)
ЗУСТРІЧНОЮ» (16+)
06.20 Скетч-шоу «На трьох»
12.10 Х/ф «КРАCУНЯ НА ВСЮ
(16+)
ГОЛОВУ» (12+)
07.10 Т/с «Вижити за будь-яку 14.15 «Орел і Решка. Навколо
ціну»
світу»
07.55 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
2+2
09.35, 13.00 Т/с «Пес-5» (16+) 06.00 «Джедаі 2019»
12.45 Факти. День
07.45 «Джедаі 2020»
13.50 Т/с «Пес» (16+)
08.45 «Загублений світ»
18.45 Факти. Вечір
12.50 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
19.10, 21.55 Х/ф «ДЖОН ВІК- 14.40 Х/ф «СПОГАД» (16+)
2» (16+)
16.15 Х/ф «ПРОТИ КРОВІ»
(16+)
НОВИЙ КАНАЛ 18.00 Х/ф
«ОРЛИНИЙ ЗІР»
06.00, 07.15 Kids’ Time
(16+)
06.05 М/с «Майлз із
20.10 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
майбутнього»
22.45 Х/ф «НАПАД НА УОЛЛ07.20, 12.10 Вар’яти (12+)
СТРІТ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Італія - Нідерланди.
Ліга Націй УЄФА 07.45, 15.10
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08.15 Азербайджан Кіпр. Ліга Націй УЄФА 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30
#залишайсязФутболом 11.35
Нім - ПСЖ. Чемпіонат Франції
13.25 Україна - Іспанія. Ліга
Націй УЄФА 16.00 Чемпіонат
Франції. Передмова до туру
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Рух - Динамо.
Чемпіонат України 17.45, 19.45
Yellow 19.20 LIVE. Інтер - Мілан.
Чемпіонат Італії 20.55 Огляд
1-го ігрового дня. Ліга Націй
УЄФА 21.40 LIVE. Кротоне
- Ювентус. Чемпіонат Італії
23.40 Топ-матч 23.55 Минай Маріуполь. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.45 М/ф «Воруши ластами 2:
Утеча з раю»
14.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
16.45 Х/ф «БАМБЛБІ»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Одного разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30 Танька і Володька
00.30 Панянка-селянка
01.45 Теорія зради
02.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.55 Х/ф «ВІЧНИЙ ПОКЛИК»
12.50 «Наші права» 14.05
«Легенди карного розшуку»
15.25, 02.50 «Випадковий
свідок» 18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 02.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 21.05
Х/ф «ПРОЄКТ А» (16+) 23.05
Х/ф «ПРОЄКТ А - 2» 01.10
«Хвороби-вбивці» 03.10
«Речовий доказ» 04.10 «Правда
життя»

України» 04:10 Т/с «Мереживо
UA: ПЕРШИЙ
долі» 04:55 «Телемагазин»
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:10
Додолики 06:20 Шо? Як? 06:40,
08:10 Уроки тітоньки Сови.
УКРАЇНА
Ранкова зарядка 06:50, 08:25
Уроки тітоньки Сови. Географія- 06.40 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Мій милий знайда»
малятко 07:00, 08:00, 08:55,
(12+)
21:00, 23:45, 02:35, 03:50, 05:35
Новини 07:15, 08:25, 08:30 М/с 13.10 Т/с «Принцеса-жаба»
(12+)
«Кмітливий Сяодзі» 08:20 Веселі
17.00, 20.00 Т/с «Мить, украдена
саморобки 09:00 Божественна
у щастя» (12+)
літургія Православної церкви
19.00 Сьогодні. Підсумки з
України 11:00 Недільна літургія
Української Греко-католицької
Олегом Панютою
церкви 12:30 Недільна Свята
22.00 Т/с «Ніколи не здавайся»
меса Римсько-католицької
(12+)
церкви в Україні 13:30, 00:15
Т/с «Таємний код віри» 14:25
СТБ
Телепродаж 15:00, 01:10 Країна
пісень 16:00 Т/с «Модус» 18:00 05.15 Х/ф «ОСІННІЙ
Д/ц «Історії вулканів» 18:40
МАРАФОН»
Д/ц «Всі на море. Камбоджа»
06.55 Х/ф «ВАС ЧЕКАЄ
19:35 Д/с «Дика планета» 20:00
ГРОМАДЯНКА
Д/ц «Боротьба за виживання»
НІКАНОРОВА»
21:25 Розважальна програма
08.45 «МастерШеф - 10» (12+)
з Майклом Щуром 16+ 22:00
12.20 «Хата на тата» (12+)
Д/ф «Українські шерифи» 02:00,
14.55 «СуперМама 2»
04:15 #ВУКРАЇНІ 03:00 Енеїда
19.00 «Слідство ведуть
04:40 Святі та грішні
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
21.10 «Я соромлюсь свого тіла
1+1
7» (16+)
06.00, 07.00 «Життя відомих
23.10 «Детектор брехні» (16+)
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
ICTV
09.25 «Світ навиворіт»
05.25
Скарб
нації
16.10 «Маскарад»
18.15 «Українські сенсації 2020» 05.35 Еврика!
05.45 Факти
19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
06.10 Анти-зомбі
21.00 «Танці з зірками 2020»
07.10 Секретний фронт
08.20 Громадянська оборона
09.25 Т/с «Відділ 44» (16+)
ІНТЕР
12.45 Факти. День
05:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
13.00 Х/ф «ДЖОН ВІК-2» (16+)
ЗЕМЛІ» 07:50 «уДачний проєкт»
15.40 Х/ф «ДЖОН ВІК-3» (16+)
09:00 «Готуємо разом» 10:05
«Інше життя» 12:15 Т/с «Речдок. 18.45 Факти тижня
21.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
Особиста справа» 17:45, 20:30
Т/с «Детектив Ренуар» 20:00
«Подробиці» 23:05 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ» 01:05 «Речдок»
03:30 Д/п «Легендарні замки

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 Мультфільм

07.20 Вар’яти (12+)
09.10 Діти проти зірок
11.00 М/ф «Мегамозок»
12.50 Х/ф «ТВАРИНА»
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ОСТАННЯ БИТВА»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕДПУЛ 2» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:45, 01:00 Містична Україна
08:45, 18:10 У пошуках істини
10:35 Речовий доказ
11:35, 00:00 Фантастичні історії
12:35 Гнів небес
14:35 Справжні багатства Землі
16:10 Дикі Кариби
21:00 Дивовижна планета

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.30 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
11.30 Х/ф «МАТРИЦЯ ЧАСУ»
(12+)
13.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «РОЗДІЛЮВАЧ»
(18+)

Італії 08.00, 17.45 Yellow 08.10,
19.30 Шахтар - Львів. Чемпіонат
України 10.00, 15.55, 23.00
Футбол NEWS 10.25 «AUTO
ГОЛ!» 2 сезон. Епізод 1. Прем’єра
10.45 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 11.15, 13.30 «Тур
ONLINE» 11.40 Рух - Динамо.
емпіонат України 13.55 LIVE.
Олімпік - Ворскла. Чемпіонат
України 16.25 Фінали Ліги
чемпіонів (1993 _ 2015) 16.55
LIVE. Олександрія - Інгулець.
Чемпіонат України 18.55 Журнал
Ліги чемпіонів 21.20 «Великий
футбол» 23.20 Болонья Сассуоло. Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ»
12.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ
3» (16+)
15.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ:
ЧАС ВИМИРАННЯ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Х/ф «ДІВЧИНА МОЇХ
КОШМАРІВ» (18+)
00.40 Панянка-селянка
01.40 Щоденники Темного (16+)
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
09.10 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
15.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
17.00, 19.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-2»
21.00 Х/ф «ПРИБРАТИ
КАРТЕРА» (16+)
23.00 Х/ф «УРОК
ВИЖИВАННЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 16.15, 19.25 Топ-матч
06.10 Інтер - Мілан. Чемпіонат

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
«Легенди бандитського Києва»
06.30 Х/ф «БУДНІ КАРНОГО
РОЗШУКУ» 08.10 «Слово
Предстоятеля» 08.20 «Будьте
здоровi» 09.05 Т/с «Кво Вадіс»
12.00 Х/ф «НЕПІДДАТЛИВІ»
13.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 15.05 Х/ф
«ЛЕГКЕ ЖИТТЯ» 17.00 Х/ф
«ПРОЄКТ А» (16+) 19.00 Х/ф
«БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ» 20.30
Х/ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ» 22.20
Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+) 00.25
Х/ф «ПРОЄКТ А - 2» 02.30
«Речовий доказ»
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Історії для душі

Фото Ірини КРАВЧУК.

№10 (24) Ціна договірна

«Ми віримо,
що з Божою допомогою
справимося з усіма
випробуваннями»
l НЕДУГАМ НАПЕРЕКІР «Перш ніж прийняти рішення
про одруження, мусив пересвідчитися, що не стану тягарем
для Оксани, — говорить Василь Патращук із селища Турійськ
на Волині. — Переїхав до райцентру, винайняв помешкання
і почав жити окремо від рідних. Сам купував продукти, готував
їжу, прибирав… Коли упевнився, що зі всім справляюся, тоді й
запропонував Оксані стати моєю дружиною».
с. 11—13
«Я впізнала тебе з усіх,
Я впізнала тебе без слів.
Серед тисячі інших сердець
Почула, як б’ється твоє...»
(Уривок з пісні «Наречена»).

»

Фото wikiwand.com.

n Знай наших!

То в чиє
українське серце
влучив амурчик
«МайстерШефа» Ектора
Хіменеса-Браво?
l ГЕРОЙ НОМЕРА Що, крім

несподіваних кулінарних відкриттів,
так довго тримає колумбійського
кухаря в нашій країні?
с. 3—5

Як говорити
з дитиною
про секс

»

Фото із сайту церкви «Еммануїл».

l ВІДВЕРТО ПРО ЦЕ Багато
батьків соромляться, бояться
та уникають розмов зі своїми чадами
ми, що часто призводить
р
на інтимні теми,
до небажанихх наслідків. Як цьому
зарадити — читайте на
с. 14—15
5

»

ЧИТАЙТЕ
Й
У ЖОВТНЕВОМУ
НОМЕРІ
ОБ’ЄДНАНОГО
ВИПУСКУ

Пані Людмила переконана, що трактор водити може кожен,
головне, щоб бажання було.

«Так ніхто
не кохав»
і «Читанки
для всіх»:

Іванна Дяк мріє сама зорати поле, але чоловік поки не дозволяє.

Затята трактористка із Малої Глуші:
«Коли їхала, чоловіки переді мною
шапки знімали»
Закінчення.
Початок на с. 1
Ірина КРАВЧУК

оправда, багато волинянок, хоча й хапаються завзято за
кермо, кажуть, що займатися
подібним змусило життя.
Чоловік Наталії Лесик нині
за кордоном на заробітках,
тому і доводиться жінці давати лад усьому самій. До речі,
саме коханий навчив її керувати важкою технікою.
— Якось по тюки поїхали з
чоловіком і він сказав: «Якщо
мавпа ровером навчилася їздити, то і ти трактором зможеш…». Після цього я сіла й
поїхала. Тепер він гроші заробляє на чужині, а син на
навчанні, то коли доводиться
— практикуюся. На початку
важко було, бо це не жіноча
робота…. Направду, я не по
тракторах, а по випіканню
тортів, — ділиться наша співрозмовниця.
А от її односельчанки Іванна Дяк та Людмила Михальчук водити важку техніку вчилися самі. Жінки переконані,
що приборкати величезну
машину може будь–хто, аби
бажання було. Тим більше,

Щ

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
У полiклiнiцi:
— Лiкарю, щось менi стає дуже зле.

що у селі таке вміння точно
не завадить.
— Перший раз, коли сіла
за кермо, трохи злякалася,
але чоловік сказав: «Як захочеш, то поїдеш». Якось одразу все і вийшло. Орати мені
поки не дозволяють, але так
хочеться! — ділиться Іванна.

раз, коли сіла за кермо, трохи
« Перший
злякалася, але чоловік сказав: «Як захочеш,
то поїдеш». Якось одразу все і вийшло.

кельний труд, свою роботу
обожнювала. А от коли довелося вручну з жінками на городі працювати, то вирішила,
що має повернутися до свого
покликання.
— Важко було: йду о 5–й
ранку — всі ще сплять, повертаюся додому — всі вже
сплять. Але коли з жінками
льон полола, то зрозуміла:
мені ж кортить на той трактор! Пішла до голови і сказала, що трактористкою хочу
бути. Пам'ятаю, запитав,
чи вдасться, а я кажу: «Чом
ні!». То я ще за чоловіків краще працювала. Мені 80, але
навіть тепер хочеться проїхатись: від цього, здається,
здорова стала б…

— А це у вас закiнчуються грошi.

— А ти?
— А я Світлана.

:)) :)) :))
— Він мені пише: «Ірина, що тобі
подарувати на 8 Березня: квартиру
чи машину?»

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

»

— На мотоциклі їздити
вчили діти, бо довго боялася, а на тракторі було легко,
то без допомоги впоралася.
Техніку треба відчувати, бо
як більше газу даси, то вже
«рветься»… Я тепер куди
хочу, туди їду: по дині чи по
тюки.., — розповідає Людмила.
Дехто з жінок поле орати
чи скородити поки не наважується. Одні кажуть, що мало
досвіду, а інші не мають наміру забирати роботу у чоловіків. Проте знайшлася одна
затята трактористка Марія
Мозгова, яка своєю любов’ю
до цього ремесла поламала
всі стереотипи про прекрасну
половину людства.

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

www.volyn.com.ua

— 20 років трактористкою
працювала. Картоплю садила, копала, кукурудзу сіяла,
скирдувала, бувало і мотор
ремонтувала. Коли їхала,
бригадири переді мною шапки знімали, — ділиться жінка.
Марія з усмішкою пригадує минуле. Каже, попри пе-
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— Я користуюся вашим засобом
«Для здорових суглобів» уже рік, а

ДОВІДКА

Першою трактористкою
серед українок вважається
Парасковія Ангеліна (1913—
1959, на фото). Жінка народилася на Донеччині, де
згодом закінчила відповідні
курси й опанувала нову техніку. Протягом 26 років вона
працювала бригадиром жіночої тракторної команди,
яка була ініціатором соціалістичного змагання за високі врожаї та продуктивне
використання техніки. Стала
двічі Героєм Соціалістичної
Праці, нагороджена трьома
орденами Леніна, орденом
Трудового Червоного Прапора і отримала Сталінську
премію. Важку техніку водила до смерті, хоча померла
доволі молодою — у віці 46
років
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Більше фото і відео — на сайті

V O LY N . C O M . U A
коліна все одно болять!
— Так у вас хворі ноги?
— Так.
— Але на засобі написано «Для
здорових».
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