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n Репортаж із глибинки

Кіно такого рівня на Волині ще не знімали.

«Артисти» з віддалених Сваловичів
уже понад 3 роки чекають
на фільм «Пофарбоване пташеня»
Ті, хто вже переглянув стрічку, кажуть, що її дивитися
морально важко через жорстокі сцени насилля. Проте все
ж чудова поліська природа у картині заворожує

»

Вітаємо!

60–річний ювілей святкує цієї золотої осінньої пори
Віталій Іванович
ШУЛЯК.
Шановний Віталію Івановичу!
Від щирого серця поздоровляємо вас із цією знаменною датою.
Знаємо вас як людину щедрої душі, доброзичливу, енергійну, багату
на душевне тепло, як талановитого і принципового керівника підрозділу та яскраву особистість. Своєю невтомною працею, скромністю і
добротою, чуйним і товариським ставленням до людей ви заслужили
повагу серед колег, рідних, близьких та друзів.
Бажаємо вам міцного здоров'я, творчого натхнення, великого людського щастя, добробуту,
миру і злагоди у вашій родині. Хай надалі перед вами стеляться легкі
дороги, зустрічаються красиві душею люди, життя дарує радість, ласку і
тепло, а привітання дадають життєвої наснаги у скарбничку вашої душі.
Щедрого сонця вам, квітучого життя на многії–многії літа!
З повагою
колектив Волинського автоцентру «КамАЗ».
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Офіційний дилер:
ДОБРИЙ ГОСПОДАР
067 334 13 23  м. Луцьк, вул. Шопена, 2
099 322 25 67 м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А (ТЦ «Караван», маг. №2)
068 059 93 00 Маневицький р-н, смт Колки, вул. Грушевського, 24В

ǯǮǹȊǵǮǺǯǼǹǼȀǼǰǮǽǼǸǾǮȇȁǣ
ǾǼǯǼȀȁǿǳǾȄȍǥǽǼǵǯǮǰǹȍǣ
ǿǳǾȄǳǰǼǿȁǲǶǻǻǶȃǵǮȃǰǼǾȌǰǮǻȊ
До Центру Болотова звернувся Михайло Карасьов із
вдячністю. Він 2 місяці вживав Бальзам Болотова: у нього
нормалізувався тиск, зникли запаморочення і слабкість, загалом покращилось самопочуття. Це помітили його знайомі
і навіть діти. Ми запитали академіка Болотова, як саме його Бальзам діє на
серцево-судинну систему:
– По-перше, Бальзам – це набір кислот, яких із віком організму не вистачає, і через це порушується його робота, кров починає змінювати густину.
Бальзам нормалізує густину крові, це дає можливість серцю легше штовхати кров, зменшується навантаження, і воно не так зношується.
– По-друге, Бальзам чистить судини від солей кальцію – кров безперешкодно доходить до кожної клітини, відповідно, зменшується тиск на стінки
судин. Коли у людини нормалізується тиск, самопочуття покращується тієї
ж хвилини, і це одразу стає помітним для оточуючих.
– І по-третє, з цього все починається: ложка Бальзаму Болотова
після їди дає можливість засвоїти поживні елементи і мінерали в
повному обсязі. Бо частіше буває так: начебто людина і вживає корисну їжу, а почуває себе зле. Одна з причин – їжа не засвоюється
повністю, а транзитом виходить, організм недостатньо живиться.
Тому, я постійно всім повторюю:
їжа повинна бути ліками, а не ліки їжею.
500 ml 490ɝɪɧ
*вартість дзвінків
Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
згідно тарифам оператора, поштові витрати 250 ml
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚ
320ɝɪɧ
сплачує отримувач

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

с. 8–9

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ (067) 794-25-27

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ
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РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар
29 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.06, захід — 16.58, тривалість
дня — 9.52).
Місяць в Овні. 14 день Місяця.
Іменинники: Євген, Леонтій.
30 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.07, захід — 16.56, тривалість
дня — 9.52).
Місяць в Овні, Тельці. 15 день Місяця.
Іменинники: Кузьма, Андрій, Антон.
31 ЖОВТНЯ

Читати Василя Стуса
«Щоб відмитися від
історії і відповідальності,
Медведчук хоче убити
Стуса ще раз. Убити книгу —
це значить убити поета
вдруге. І тому «Справу…»
Кіпіані треба видавати тираж
за тиражем. Бо книга про
Стуса повинна бути у кожній
бібліотеці, кожній школі
і кожному домі…»
Людмила ВЛАСЮК

Цитую Юрія Бутусова і думаю
про те, що саме така література,
яка виходить за межі книгарень,
буде жити. Саме вона вчить, що
навіть за найбільшого тиску – ти
маєш вибір, ти маєш можливість
лишитись собою і не відмовлятись від того, що є для тебе
справді важливим. Як сказав свого часу Любомир Гузар: «Василь
Стус навіть за ґратами лишався
вільною людиною в невільній
державі».
Після рішення Дарницького
районного суду Києва, який за-

боронив розповсюдження тиражу книги журналіста й історика
Вахтанга Кіпіані «Справа Василя
Стуса» без дозволу Віктора Медведчука, у мережі вибухнула хвиля
підтримки і книги, й автора, й видавця. Говоримо з подругою на цю
ж тему. «Чому ніхто не обурюється, що Медведчук живе собі далі в
країні, чиїм ворогом був і є. Чому
жодна влада не вислала його за
межі України? Стус не переживав
би за заборону книжки. Але йому
боліло б те, що нічого не змінилося», – це мов крик душі і важко з
цим не погодитися.
Ті, хто знав поета, розповідають про нього як про людину
кришталевого сумління. Чого вартують його листи до сина, дружини, друзів? Я вивчала й пізнавала
його саме так – вчитуючись у кожне слово.
«Коли наші нащадки будуватимуть не барикади, а храм справедливости, їм найбільше стане в
пригоді той, кого ви зараз цькуєте. Може, саме за його порадами
вони визначатимуть висоту скле-

«Зніміть свою маску і не лякайте
кайте людей.
Ви ж – як біла ворона»
ЗМІ частенько повідомляють про конфлікти
лікти
в громадському транспорті через те, що
хтось уперто не хоче одягати захисну маску.
Деколи доходить й до побиття водіїв чи
и
того, хто зробив зауваження порушникові
кові
карантинних вимог. У нашій ситуації все
е
навпаки
Євгенія СОМОВА

Конфлікт виник через те, що
жінка зайшла в автобус ... у захисній амуніції, а водій і пасажири
були без неї.
– 19 вересня я їхала додому, у
Переспу, – розповідала пані Лідія.
– О 17 годині 45 хвилин біля «Променя» сіла в маршрутку «Луцьк –
Любомль». Підходить водій: «Ви

що, хвора?».
ора?». «Ні», –
кажу. – «Чого ж тоді маску насунули?
сунули? Скидайте». Я
обурилася:
лася: «Ви хіба не знаєте,
що зараз коронавірус лютує, і в
громадському транспорті всі повинні бути в масках». А він мені:
«Який, жіночко, коронавірус? То
все вигадки політиків. Та коли б я
вимагав, щоб пасажири одягали
маски, то без штанів залишився б,

www.volyn.com.ua
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Сонце (схід — 7.09, захід — 16.55, тривалість
дня — 9.46).
Місяць у Тельці. 16 день Місяця.
Іменинники: Марина, Давид, Семен.
1 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.10, захід — 16.55, тривалість
дня — 9.45).
Місяць у Тельці. 17 день Місяця.
Іменинники: Іван, Леонтій.
2 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.12, захід — 16.53, тривалість
дня — 9.41).
Місяць у Тельці, Близнятах. 18 день Місяця.
Іменинники: Артем, Клавдія, Валерій.
3 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.14, захід — 16.51, тривалість
дня — 9.37).
Місяць у Близнятах. 19 день Місяця.
Іменинники: Яків, Іван, Богдан.

n Погода
піння», – одна з останніх промов
поета. Тож обов’язок кожного,
кому важлива свобода, — читати
Василя Стуса. І за будь-яких обставин, хоч би що не витворяли
українські суди — поширювати
правду. Завжди.

не мав би виручки»
виручки». Від почутого мені, як то кажуть, відібрало мову.
мову Тож лише
спромоглася
спромоглас сказати
тому Хомі
Хом невіруючому, що говорить
так, бо, певне,
його
п
і близьких
людей
близьк
коронавірус
не закоронаві
чепив.
Але інцидент
на цьоінцид
му не закінчився.
Коли
закінчи
жінка виходила у Переспі,
то почула кинуте навздогін:
«Зніміть свою маску і не лякайте
людей. Ви ж – як біла ворона».
– Після цього я почувалася, як
обпльована, – обурювалася жінка. – За що мене так образили? Я
ж дотримувалася усіх карантинних
правил, а мене ще й висварили як
першокласницю, зіпсували настрій.

А «квіти восени вже хочуть
залишитись лише в далекій
пам’яті дощів…»
Ліна Костенко так неперевершено описує осінь
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Василя Климюка,
29 жовтня — мінлива хмарність, без опадів,
місцями туман. Температура повітря вночі —
5–10 градусів тепла, вдень — 9–14 вище нуля.
30-го — хмарна погода з проясненням,
невеликий дощ. Температура повітря вночі —
4–9 градусів тепла, вдень — 7–12 з позначкою
«плюс». 31-го — мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі — 2–7 градусів
тепла, вдень — 6–11 з позначкою «плюс». 1, 2, 3
листопада — мінлива хмарність, без опадів.
Температура повітря вночі — 1–6 градусів тепла,
вдень — 5–10 з позначкою «плюс».
У Рівному 29 жовтня протягом усього дня
погода буде похмурою. Температура повітря —
8–13 градусів тепла, 30, 31-го —
6–9 із позначкою «плюс», 1, 2, 3 листопада — 5–9 вище нуля.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК
Тел. 72–38–94

Спасибі, що допомагаєте людям долати життєві труднощі!
Шановні працівники соціальної сфери!
Від щирого серця вітаю вас із професійним святом — Днем працівника
соціальної сфери!
Вам випало непросте завдання бути провідником соціальної політики
в період суспільних перетворень, коли люди особливо потребують уваги
і турботи.
Своєю працею ви даєте їм надію на краще життя, зміцнюєте їхню довіру
до влади, сприяєте утвердженню злагоди і спокою у суспільстві.
Висловлюю глиб
глибоку вдячність всім працівникам соціальної сфери
сфе за вашу працю, високі професійні
здібності,
здібност сумлінне ставлення до своїх обов’язків, за душевну щедрість, сердечність, неків
ба
байдужість до чужого горя і болю.
Сердечно бажаю вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, радості, невиче
вичерпної життєвої енергії. Нехай добро,
зро
зроблене вами, повертається до вас стор
рицею.
З повагою
Галина МИКИТЮК,
голова Волинської обласної
ор
організації профспілки працівників
соціальної сфери України.

Вітаємо із професійним
святом колектив Горохівського
психоневрологічного інтернату
на чолі з директором Юлією
Олександрівною Ковальчук.
Сердечно дякуємо за особливий
догляд й увагу до наших рідних
і близьких
У закладі працює турботливий і
кваліфікований персонал. Вони доглядають за людьми, яких доля обділила здоров’ям, створюють для
них комфортні умови перебування,
дбають про чистоту, тепло і затишок
в інтернаті.
Бажаємо кожному з вас міцного
здоров’я, мирного неба над головою, терпіння у нелегкій, але
такій благородній і
та
необхідній людям
н
справі. Низький
вам уклін!
З повагою
рідні та близькі
підопічних
інтернату.

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).

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.
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n «Таємничий гість»

ОВИНИ КРАЮ

На Волині до Зеленського
не допустили ні журналістів,
ні провокаторів
Візит глави держави
перед виборами не надто
допоміг підняти рейтинг
його партії в області.
У всякому разі попередні
результати волевиявлення
свідчать, що волиняни
більше підтримують його
колишнього союзника
Ігоря Палицю (якого
пов’язують із олігархом
Коломойським),
а не нинішніх «слуг народу»
Леонід ОЛІЙНИК

резидент України Володимир Зеленський прибув на Волинь несподівано. Принаймні, у пресслужбі
облдержадміністрації переконували, що до дня візиту, 22 жовтня, про приїзд першої особи нічого не знали, а не запрошувати
журналістів, мовляв, вирішили
в Офісі глави держави. Пояснили це пандемією коронавірусу.
За офіційною інформацією,
Зеленський відвідав наш регіон,
щоб зустрітися з представниками об’єднаних територіальних
громад, а також для перевірки
реалізації програми «Велике
будівництво». Хоча важко зрозуміти сенс розмов із представниками ОТГ, які через три дні
могли змінитися.

П
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ВИБОРЦІ ТРЬОХ МІСТ
ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ
ЗАХОТІЛИ «ЗА МАЙБУТНІХ»
МЕРІВ
В області чи не найрезонанснішою новиною
була перемога, як кажуть, нових облич:
у нововолинській та володимир-волинській
громадах, де міські голови перебували
на посадах відповідно 5 і 6 каденцій
(25 і 30 років), більшість виборців віддала
перевагу кандидатам від партії
«За майбутнє»
Оксана КОВАЛЕНКО

Президент в області інспектував програму «Велике будівництво».

будівництво об’єктів, спорудження яких розпочалося
ще за каденції Петра Порошенка. Навчальний заклад на Ковельщині також почали будувати 3 роки тому, а згодом включили до програми нинішнього
гаранта «Велике будівництво».
Цього року роботи завершили. Зі слів голови Дубівської громади Романа Троцюка, коштувала перебудова 74 мільйони гривень. Йдеться про спорудження
спортивної та актової зал, їдальні, котельні. Нині тут навчається
420 учнів, у дитсадку, що в старій
будівлі, — 80 вихованців.
Під час візиту вчителі попросили гаранта посприяти виділенню необхідних коштів для другої
черги оновлення. Йдеться про

речі, до цього візиту в селі Вербка
« Додобряче
готувалися: робітники старанно
поприбирали територію, пофарбували бордюри,
на футбольному полі нанесли свіжу розмітку
й навіть біля входу в заклад встановили
декоративний млин.

»

Президент прилетів на військовий аеродром, що поблизу
Луцька, приблизно о 10-й годині ранку та, пересівши на вертоліт, попрямував у Ковельський
район. Там гарант оцінив новозбудовану школу у Вербці.
Місцеві жителі розповіли журналістам, що до цього
у школі ніхто так ретельно не наводив порядку, а Президент
змусив взятися за віник і совок
навіть тих, хто завжди сидів вдома і не долучався до суспільно
корисної праці.
Уже традиційно склалося, що Зеленський інспектує
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капітальний ремонт, утеплення
стін, перекриття даху, а також
реконструкцію навчальних приміщень для дошкільної та початкової освіти. На це потрібно
понад 30 мільйонів гривень.
«Давайте нам пропозиції — ми внесемо в програму
на 2021 рік. Дійсно хочеться,
щоб не було недобудов», — відповів глава держави.
У Вербці селяни принесли
Президенту гарбуз і плакат із написом про обіцянку підвищити
зарплати бюджетникам. Це виглядало, як спланована політична акція, тим паче на ній побу-

вали співробітники телеканалу
«Аверс», відомого прихильністю
до очільника партії «За майбутнє» Ігоря Палиці. Охоронці обмежили спілкування активістів і телевізійників з першою особою.
А потім Зеленський із супроводом заїхали в ресторан
MiraMar. За повідомленням деяких ЗМІ, він разом із керівником
свого Офісу Андрієм Єрмаком
завітали туди, щоб пообідати
та зустрітись з місцевим керівництвом президентської партії
«Слуга народу» та кандидатами
в мери міст.
У рамках робочої поїздки
Президент також оглянув відремонтовану «Варшавську трасу», а також поцікавився станом
решти доріг, які з’єднують Луцьк
з іншими містами та областями,
зокрема тими, що потребують
відновлення.
Керівник Укравтодору
Олександр Кубраков розповів
йому, що половина автошляхів
у Волинській області вже в нормальному стані. За його словами, на 2021 рік залишилися
територіальні дороги, зокрема
та, що веде до Шацьких озер.
«Давайте так, щоб до літа
все зробити. Все-таки Шацькі
озера — це один із найкращих
українських туристичних «магнітів», — заявив Зеленський.
Важко оцінити, як передвиборчий візит глави держави вплинув на рейтинг президентської партії в області,
втім, за попередніми результатами, «Слуга народу» у виборах до обласної ради набирає
лише 9,62 відсотка голосів,
хоча під час змагання за булаву він у нас мав 63,42 відсотка, а його політсила на парламентських перегонах —
41,76% голосів волинян. n

Г

олова Володимир-Волинської міської виборчої
комісії Оксана Кротач повідомила: «Перемога цілковита Ігоря Пальонки, який набрав 5 098 голосів,
а це 42%». Чинний міський голова Петро Саганюк має
третє місце: 20,8% (2525). У Нововолинську, як поінформував голова місцевої виборчої комісії Віктор
Порплиця, симпатії переважної більшості тих, хто голосував, дісталися Борису Карпусу: 38,8% (5292 голоси). Віктор Сапожніков здобув на 1407 голосів менше, 28,5%. Він уже оприлюднив відео з прощальним
словом громаді: дякував за підтримку й побажав успіху наступнику. Між тим, у соцмережі фейсбук уже є
реакція. Один з дописувачів зазначає: «У Нововолинську новий мер! Таке буває раз на 25 років».
У Ковелі теж господарюватиме представник
партії «За майбутнє» Ігор Чайка. За даними паралельного підрахунку голосів, він переміг із мінімальним відривом у пів відсотка й має 16,5%. Ігор
Чайка уже запевнив, що довіру відпрацює: «Враховуючи малий розрив між першим та другим місцями, я переконаний, що мені доведеться докладати
максимальних зусиль для того, щоб довести, що
всі, хто віддав голос за мене, — не помилились».
Він замінить Олега Кіндера, який працював у Ковелі
дві каденції. n

КОВЕЛЬСЬКІ ХІРУРГИ
ВРЯТУВАЛИ ЖІНЦІ РУКУ,
ЯКА ПОТРАПИЛА В ЗЕРНОВУ
СІВАЛКУ
Хоч був прямий показ до ампутації
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ро цей випадок лікарі розповіли на сторінці
міськрайонного територіального медичного об’єднання у фейсбуці. Верхня кінцівка
53-літньої потерпілої зазнала значних множинних
глибоких ушкоджень. Такий стан тканин, зазначають спеціалісти, — прямий показ до ампутації
і шанси на збереження надзвичайно мізерні. Однак
судинні хірурги Олександр Голуб, Василь Войтович
та Олесь Курило, використовуючи мікрохірургічні
інструменти та сучасні зближуючі лінзи, успішно
провели фіксацію кісткових уламків, ушивання кінців
пошкоджених артерій, нервів та сухожилків на рівні
мікроструктур. n

П

У ЛУЦЬКУ ПІДЛІТКА
ВРАЗИЛО СТРУМОМ
НА ДАХУ ПОТЯГА

Політична реклама

ЛЮБІ ЛУЧАНИ!
Дякую вам за ваш вибір
у першому турі голосування
за луцького міського голову
25 жовтня 2020 року. До перемоги над олігархатом, який
окупував Луцьк, залишився один крок. Приведіть
на виборчі дільниці своїх
друзів, родичів, сусідів.
Не даймо себе ошукати! Ми переможемо!
Богдан ШИБА. n

Це сталося, коли він поблизу залізничного
вокзалу вибрався на висоту, щоб зробити
ефектне селфі
Богдана КАТЕРИНЧУК

а час приїзду «швидкої» підліток лежав між
двома вагонами. Одяг на ньому згорів, як і волосся. Він був у пухирях. Як з’ясувалося, хлопець прийшов сюди з дівчиною: вона відмовилася від
його пропозиції теж лізти на поїзд, що й врятувало від
біди. Коли потерпілого вдарило струмом, зателефонувала медикам. Спочатку його доправили до реанімації Волинського обласного дитячого медичного
територіального об’єднання, а звідти — в опіковий
центр Луцької міської клінічної лікарні, де й прооперували. Попереду — довготривале лікування та реабілітація. n

Н
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«Слуга» покарав «скотиняку»
На довиборах у Верховну Раду у 208–му окрузі
в Чернігівській області переміг «слуга народу»
Анатолій Гунько. Епатажний лідер Радикальної партії
Олег Ляшко, який був його головним конкурентом,
посів друге місце
Лія ЛІС

ізниця між кандидатами становить близько двох
відсотків. Довибори до Верховної Ради у 208–му
окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого
у травні знайшли застреленим у його київському офісі.
До речі, дружина покійного теж балотувалась і зайняла
третє місце. n

Р

Блага вість: ще одна церква
визнала ПЦУ!
Блаженніший архієпископ Православної церкви
Кіпру владика Хризостом II 24 жовтня під час
Божественної літургії пом’янув предстоятеля
автокефальної Православної церкви України,
Блаженнішого митрополита Київського і всієї
України владику Епіфанія
Наталка ЧОВНИК

аке поминання є актом визнання та знаком встановлення повного євхаристійного спілкування. Таким
чином, Церква Кіпру стала четвертою після Константинопольської, Елладської та Олександрійської церков, які
визнали автокефальну помісну Православну церкву України. І це всього за неповні два роки після Томоса! Чудовий
результат. n

Т

Третина британців
пере постільну білизну…
лише раз на рік
Цікаві особливості щодо охайності англійців
виявила компанія Hammonds Furniture, провівши
серед них тематичне опитування. Так під час
дослідження з'ясувалося, що 30% опитаних міняють
постіль не частіше одного разу на рік
Петро МАКАРУК

рім цього, 18% респондентів зізналися, що відправляють у пральну машину джинси з тією ж періодичністю.
Значно краще йдуть справи з рушниками. Їх 40% жителів Британії перуть після кожного використання, а 45%
— після п'яти витирань. А ось із нижньою білизною не все
однозначно. 25% чоловіків відправляють труси в прання
тільки після того, як надінуть їх п'ять разів. 13% жінок роблять так само. При цьому кожен 10–й британець змінює
нижню білизну тільки після 10 разів носіння. З них 3% —
жінки. n

К

n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО, лідер «Європейської
Солідарності», п’ятий Президент України, про рішення
Президента Володимира Зеленського провести
таки військовий парад наступного року до 30-ліття
Незалежності:

«

Згадайте: ще у 2019-му під час святкування Дня
Незалежності Зеленський сказав, що ніколи не буде
військового параду. Цього р
рокуу ми провели
р
його — а він знову боровся проти. Для чого
він це робив? Бо боїться армії, боїться
ветеранів. Не відчуває, воно
оно не його. В
нього — відосики. І лише після
сля того, як ми
на День захисника України
ни чітко сказали: радимо вам провести парад, інакше
його проведемо без вас — він зламався і на сьогоднішній день оголоосив: «Добре, наступного року
парад буде».

«ЄС», навколо якої гуртуються патріоти всієї України, за рік суттєво покращила свої електоральні
показники (дані паралельного партійного підрахунку голосів).

«Європейська Солідарність» —
єдина партія, яка буде
представлена в радах усіх
областей та обласних центрів
«ЄС» — це політична сила, яка об’єднує Україну. Депутати від «ЄС» за результатами
місцевих виборів матимуть фракції в усіх обласних радах, міських радах обласних
центрів та Києва, у міських радах Кривого Рогу, Краматорська, Слов’янська,
Старобільська і багатьох інших міст. Про це розповів перший заступник керівника
штабу партії «Європейська Солідарність» Сергій Березенко після підрахунку понад
80% протоколів по країні. Показово, що найбільша проукраїнська опозиційна партія
долає 5–відсотковий бар’єр у багатьох містах Донбасу
Дарія КЛИЧ

місті Краматорську
«Європейська Солідарність» проходить впевнено і отримає
понад 7,7% голосів. Також
«ЄС» утворить фракцію в раді
Слов’янська, який був звільнений Збройними силами
України, і на сьогоднішній
день його мешканці також
довірили представляти свої
інтереси нашій партії. «ЄС»
у Луганській області проходить у місті Старобільськ, яке
є одним із найбільших східних
міст України», — прокоментував Березенко.
«До 9% «Європейська Солідарність» набирає у Харківській, Полтавській і Чернігівській областях. Від 9 до 14%
— у більшості регіонів. Понад
14% маємо в Івано–Франківській, Тернопільській, Волинській і Рівненській областях. І
понад 19% і вище — в Києві,
Київській області, у Львові і
Львівській області. У Львівській області — це понад
30%», — повідомив Сергій
Березенко.
Він також зазначив, що
порівняно з парламентськими виборами 2019 року, коли
партія отримала перемогу
тільки у Львівській області,
на нинішніх «ЄС» перемагає у п’яти регіонах України
— Києві (20,29%), Київській
області (19,74%), Львівській
— 31,22%, Тернопільській
— 22,36%, Рівненській —
18,77%. «Європейська Солідарність» вже на сьогодні
отримала понад 100 голів
об’єднаних територіальних
громад і динаміка зберігається», — наголосив Сергій
Березенко.
Він також підкреслив, що у

«У

Львові до другого туру виборів мера вийшов кандидат від
«Європейської Солідарності»,
голова обласного осередку
Олег Синютка, якого підтримали 31,8% виборців, а також
діючий мер Андрій Садовий з
39,8% голосів. «Різниця становить тільки 8%, тому боротьба у другому турі буде
дуже серйозною, і ми сподіваємося на впевнену перемогу нашого кандидата», —
зазначив перший заступник
керівника штабу.
За його словами, у Рівному у другий тур виходить
Віктор Шакерзян із 19,4%
голосів і кандидат від «Європейської Солідарності»
Олександр Третяк із 16,7%.
«Різниця в голосах до 3%, і
ми прогнозуємо перемогу

Вадиму Акпєрову перемоги»,
— сказав Сергій Березенко.
За його словами, в Одесі після опрацювання понад
80% протоколів кандидат на
посаду міського голови від
партії Петро Обухов займає
третє місце і обходить на 1%
кандидата від «Слуг народу»
Олега Філімонова.
Крім цього, «Європейська
Солідарність» випередила
президентську партію на виборах в міську раду Харкова,
де вже опрацьовано понад
80% бюлетенів, — 8,13% набрала «Європейська Солідарність» і 8,03% — «слуги». У
Кривому Розі «ЄС» має понад
6%. У Миколаївській області
— 10,43% голосів і сформує
свої фракції в усіх без винятку
районних радах області.

Солідарність» є тією партією,
« «Європейська
що об’єднує всю Україну.
нашого кандидата Олександра Третяка і у місті Рівному в
другому турі», — також сказав
він.
Сергій Березенко додав, що і в Сумах відбудеться другий тур виборів мера,
в який вийшов кандидат від
«Європейської Солідарності»
Вадим Акпєров. Він також
зазначив, що на парламентських виборах 2019 року
на Сумщині партія набрала
5,05%. «Зараз маємо вже
11,03% — вдвічі більше, ніж
ще рік тому. А наш кандидат,
голова обласного осередку Вадим Акпєров, набирає
16,1% на посаду сумського
міського голови. Чинний мер
Лисенко — 43,5%. Тут також
буде другий тур, побажаємо

»

Перший заступник керівника штабу окремо подякував
мешканцям Запоріжжя та Запорізької області, які віддали
свої голоси за партію. «У Запоріжжі ми наближаємось до
10%. Я думаю, що будемо
мати понад 10% до Запорізької обласної ради, бо проходимо там майже всюди. Ми
формуємо фракцію в Енергодарі, яку очолює в’язень
Кремля, наш звільнений патріот Євген Панов», — розповів він.
«Європейська Солідарність» є тією партією, що
об’єднує всю Україну, яка
представлена в усіх обласних радах і це вже остаточно», — резюмував Березенко. n

www.volyn.com.ua
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Конституційний Суд скасував
кримінальну відповідальність
за недостовірне декларування
27 жовтня КСУ ухвалив рішення в справі за поданням
47 народних депутатів від «Опозиційної платформи
— За життя» і «За майбутнє», скасувавши статтю
366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається
відповідальність за недостовірне декларування
чиновників та суддів (штраф або позбавлення волі)
Наталка ЧОВНИК

ішення КС означає скасування електронного декларування та повноважень Національного агентства
з питань запобігання корупції на повну перевірку та
моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом
та недостовірного декларування.
Представниця Верховної Ради у Конституційному Суді
України Ольга Совгиря заявила, що через це резонансне рішення Україна може бути втягнута у міжнародний скандал.

Р
Остаточно встановити результати голосування Центральна виборча комісія має не пізніше 6 листопада.
Попередньо їх почнуть оголошувати від сьогодні.

5 фактів і 5 висновків
після місцевих виборів
ФАКТИ
 У більшості обласних центрів України
мають шанс залишитись у своїх кріслах «старі» мери. У Києві, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Івано–Франківську, Тернополі та
Чернігові вони перемагають уже в першому
турі, в інших містах виходять у другий. Лише
у Чернівцях, Рівному, Херсоні обрано нових
голів. А також у Луцьку, де мера не було з лютого 2017 року, коли помер Микола Романюк.
 Під час голосування 25 жовтня була найменша явка за історію загальнонаціональних
виборів в Україні. За даними ЦВК, на дільниці
прийшли 36,88% громадян. За останні десятиріччя явка на таких виборах не падала нижче 40%. На попередніх місцевих перегонах у
2015 році вона становила 46,6%.
 На Волині домінує партія «За майбутнє»,
яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським і яку очолює його друг, волинянин Ігор
Палиця. Ця політична сила взяла перше місце
на виборах до обласної ради та до Луцької
міської ради. «За майбутнє» претендувала на
всеукраїнський успіх, вклавши великі кошти
у свою розкрутку. Партія має точкові успіхи
по Україні, зокрема обрання головами ряду
міст та ОТГ, які йшли під її прапорами. Проте
можна говорити про поразку в таких знакових
містах, як Київ, Дніпро, Одеса, де Ігор Палиця свого часу очолював обласну держадміністрацію, тощо. Там результат «За майбутнє»
становить у межах відсотка.
 Єдиною політичною силою, яка матиме своїх депутатів в усіх обласних та у міських радах всіх обласних центрів, виявилась
партія «Європейська Солідарність». Партія
Зеленського «Слуга народу», наприклад, не
пройшла до Львівської та Івано–Франківської
міських рад. А проросійської фракції ОПЗЖ
не буде в кількох облрадах Західної України,
в тому числі і у Волинській.
 Комітет виборців України заявив, що
день голосування на місцевих виборах у цілому відповідав стандартам чесних і демократичних виборів. Однак, за даними КВУ,
фальсифікації в окремих громадах могли
«мати суттєвий вплив на результати волевиявлення».
Найяскравіший приклад неприхованого
підкупу та фальсифікацій виявила нардеп від
«Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар
у Борщагівській ОТГ, що межує з Києвом.
Вона продемонструвала протоколи, підписані
головою, заступником і секретарем комісії, з
мокрими печатками, на яких… не було цифр.
«А ці цифри малювала секретарка Кадебського (чинний голова ОТГ, який програє, але хоче
залишитись в кріслі. — Ред.) в нього в приймальні», — розповіла Сюмар. Після цього
нардепку побили і хотіли виштовхати з приміщення, але оперативно втрутилась поліція,
яка веде зараз цю резонансну справу.

ВИСНОВКИ
 Партія Зеленського «Слуга народу» зазнала на місцевих виборах
нищівної поразки, якщо порівнювати її
результат із президентськими та парламентськими виборами. У головному
місті держави — Києві — люди взагалі
ледь не викинули «слуг» за політичний
борт, — там вони отримали 7,4%. Це —
поразка особисто Володимира Зеленського, адже рейтинг його строкатої
партії тримається на його особистому.
 Свою силу показали місцеві партії. Зокрема, «Українська стратегія
Гройсмана» у Вінниці, «Блок Кернеса
— Успішний Харків» у Харкові, «Блок
Вадима Бойченка» у Маріуполі тощо.
Ці локальні політичні сили впевнено
беруть перші місця у ради своїх регіонів. Маємо фактично появу новітніх
феодалів. При авторитетній центральній владі це не страшно. Головне, щоб
ці феодали не почали перетворювати
децентралізацію на федералізацію. З
іншого боку сильні місцеві проєкти стали перепоною для експансії прокремлівських сил на зразок ОПЗЖ та партії
Шарія.
 Фактично відбулось повернення
популярності ідеологічних партій. Прихильники української України та руху у
Європу зосередились навколо «Європейської Солідарності», а прихильники
«руского міра» — навколо ОПЗЖ. Тож
на майбутніх парламентських виборах
тим, хто зараз голосував за місцеві
партії або за політсили «какая разніца»
чи «за все хороше», доведеться обирати між партіями, які відстоюють чіткий
вектор руху держави.
 Те, що «Європейська Солідарність» матиме своїх депутатів в усіх
обласних радах та в радах усіх обласних центрів, — однозначний позитив.
Адже це означає, що в кожному регіоні
країни є тверде проукраїнське та проєвропейське ядро, що Україна може
спотикатись на своїй дорозі до цивілізації, але збити її з цього курсу вже
неможливо. Ні проросійським силам,
ні олігархічним.
 Після цих виборів Українська
держава остаточно входить в нову епоху розвитку, адже мережа ОТГ покрила
всю її територію. До гасла УПА «Воля
народам, воля людині!» додалось ще й
«воля громадам», що цілком відповідає
українському характеру. Наша держава отримала 1470 громад і, відповідно, стільки ж «гетьманів». Частина з
них точно будуть успішними і покажуть
приклад іншим. Хай це буде ваша!

КОМЕНТАР

Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний депутат
від «Європейської Солідарності»:
«Створення незалежних антикорупційних органів і введення е–декларування було
обов’язковою умовою безвізу. Прийняття цих
законів, відкриття інформації про статки чиновників і стали тією електоральною революцією, яка змінила політичний
ландшафт суспільства. Люди вивчали декларації політиків, це
стало найзахопливішим чтивом, квартал присвячував «баригам» свої скетчі і саме так прийшов до влади… Наша команда
впровадила антикорупційну реформу. В епоху Зеленського її
ліквідували. Ці закони точно не були ідеальними, вони непросто приймалися під улюлюкання «антикорупціонерів», точно
потребували вдосконалення, але не ліквідації». n

У Харкові кабани зупинили рух
автомобілів
Попереду і ззаду «колони» прямували дорослі особини,
а в її центрі крокували близько 10 поросят (на фото)
Микола ДЕНИСЮК

ікаво, що тварини вирішили перейти дорогу за кілька
метрів від пішохідного переходу. «Цим хлопакам було
важко пройти п'ять метрів до пішохідного переходу»,
— веселяться харків’яни у коментарі до відеозапису.
Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину. n

Ц

Фото glavcom.ua.

В Єгипті двометрова акула
відкусила руку хлопчику з України
Це сталося під час снорклінгу (плавання під водою
з маскою та трубкою) на території заповідника
«Рас Мохаммед», де зупинка екскурсійних яхт є
забороненою
Василь КІТ

результаті мати та син потрапили до лікарні. Жінка
отримала глибокі рани від укусів, а дитині довелося
ампутувати частину руки нижче ліктя. Через два дні
12–річному хлопчику зробили ще одну операцію. Українців
лікують за кошти уряду цієї країни. Туроператор зі свого
боку повідомив, що туристи попередньо купили у третіх осіб
(не у туроператора або його партнера) послугу занурення з
аквалангом із яхт. n

У

n Пряма мова
Юрій БУТУСОВ, журналіст, про скасування
к суува
ка
в ння
Конституційним Судом відповідальності
альності за
незаконне декларування:

«

Про яке довічне ув’язнення для корупціон
корупціонерів
онерів
к о
кщ
може ставити питання Зеленський, яякщо
скасування статті 366 не дозволить корупціонерів навіть оштрафувати?
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n Спеціальний репортаж
Фото Сергія НАУМУКА.

У Турійську на дільниці накреслили маршрут руху, аби не
перетиналися вхідний та вихідний потоки людей.

Літнім людям нелегко було розібратися з нинішніми
бюлетенями.

Фото з архіву Ольги МЕЛЬНИЧУК.

Для Олі Мельничук у цей день головним було
весілля, але й про вибори вона не забула.

Вибори-2020: «Якби ще «птічку»
поставити, то так, а то понаписували,
що собака не розбере…»
Навіть до місцевих рад однакових перегонів
не буває. Щоразу щось змінюється. Цьогорічні
цікаві тим, що вперше на місцевому рівні
йшла справжня боротьба за мандати, вперше
до сільських кандидатів прикуто стільки уваги,
вперше у процес втрутилися важковаговики.
То як же голосувала Волинь? Аби дізнатися це, ми
об’їхали всі чотири райони області (не забули, що
їх кількість уже зменшилася?)
Сергій НАУМУК

КАМІНЬ-КАШИРЩИНА:
РУКАВИЦІ У ТОН СУКНІ
І ПОРВАНІ БЮЛЕТЕНІ

Маневичі ми вирішили
відвідати тому, що жителі
цього селища ніяк не хотіли
змиритись із втратою статусу райцентру. Попри те, що
на приміщенні дільниці красується табличка, де зазначено:
«смт. Маневичі Камінь-Каширського району», люди й досі
не хочуть вірити, що їхнє селище не буде центром. Мовляв,
у нас і лікарня краща, і доходів
зібрали більше. Тим не менше доводиться голосувати
за нову райраду і тим самим
ставити остаточну крапку у суперечці щодо першості.
Невдоволені новим адмінподілом і в Черевасі Маневицького (наведемо стару
назву) району. Запитую членів
виборчої комісії щодо того, чи
змогли люди розібратися у нинішніх бюлетенях, де, окрім
партій, ще прізвища кандидатів. Голова дільничної виборчої
комісії Наталія Норач каже, що
для літніх жителів це було важко. Подібні твердження ми
чули й на інших дільницях.
— Що, Іване, проголосував? — запитує один старший
чоловік іншого на ґанку клубу
в Черевасі.
— Та написав. Там таке, що
й собака не розбере. Понаробляли тих бюлетенів. Якби
ще «птічку» поставити, то так,
а то… — махає рукою на ходу.
— Я поки справився,
то аж зіпрів, — втручається
в розмову третій.

У Троянівці на момент нашого приїзду вже проголосувало 50 людей (усього там
555 виборців), у тому числі й
84-річна Людмила Гайдучик,
яка сама прийшла на дільницю. Там теж людям не до шмиги, що їх віднесли до Камінь-Каширського району.
— У Камінь нам треба їхати
через Ковель. А через Маневичі — то ще далі. То, може,
нас причеплять до Ковеля, —
каже якась жінка.
Як розповіла голова ДВК
Любов Германюк, дільниця
у цьому селі — одна з небагатьох в Україні, яка пристосована для голосування неповносправних. Приміщення клубу,
де вона розташована, має добротний пандус із поручнями
та туалет всередині, який теж
пристосований для людей
з обмеженими можливостями.
Власне тому Троянівку й обрали
для розміщення такої дільниці.
Помічаю, що всі члени ДВК
у гумових рукавицях — така
вимога через епідемію коронавірусу.
— А ви чому у рожевих рукавичках, якщо всі інші у прозорих? — запитую секретарку
комісії Ірину Ковалюк.
— У тон сукні! — сміється
вона, але й справді одягнена
у рожеве плаття.
Раптом заступник голови ДВК Людмила Тимощук
зривається з місця і доганяє
у дверях одного чоловіка,
який прямує на вихід. У того
в рукаві порвані та зіжмакані
бюлетені. Нетверезий виборець лає політиків, але вкидає їх в урну. Бюлетені не дали

винести за межі дільниці, що
суворо заборонено.
— Направо повертайте, —
підказують сімейній парі, яка
зайшла голосувати.
— Так наліво гарніші! —
відказує чоловік.
— Там теж красуні, — кажуть йому і нагадують: — Тримайте дистанцію.
— А вдома ми спимо хіба
на дистанції? — жартує дружина.
КОВЕЛЬЩИНА: КАБІНКА
РОЗМІРОМ ІЗ КАБІНЕТ

В Озерному всього 203 виборці, 19 з яких голосують
на дому. Дільниця облаштована у клубі, побудованому
у 1992 році. Виборці заходять
в одні двері, а виходять через
інші. Не помічаю місць для голосування і питаю, де вони.
Виявляється, кабінками служать… два окремих кабінети.
— У нас все за законом, —
каже секретарка ДВК Ольга
Книш і показує кабінку № 2.

мало
« Люди
газет читають,
то й не знають,
як голосувати. Буває
по пів години сидять
у кабінці, поки
розберуться.

»

Там облаштована світлиця:
на стінах — вишитий килим
та рушники, на столі — ікони,
а на підлозі — дивовижний
звір з одного цільного шматка дерева. Певно, ця кабінка
може претендувати на звання
найбільшої не лише в області,
але й в Україні.
У Поворську, куди ми добралися ближче до полудня,
перед дільницею вишикувалася черга з охочих проголосувати. Станом на 12-ту годину
свій голос віддали 279 виборців із 1283.
Близько третини проголосувало й у Городильці Турійського району. Там вибирали
вже не сільського голову, а ко-

вельського мера, адже Ружинська сільрада приєдналася
до Ковельської ОТГ.
— Через безгрошів’я
люди мало газет читають,
то й не знають, як голосувати. Буває по пів години сидять
у кабінці, поки розберуться, — розповідає голова ДВК
у Турійську Марія Хільчук. —
Стали менше заяв писати і для
голосування вдома.
Цього разу на виборах
мали облаштовувати окремі
кабінки для хворих на коронавірус. Та й бюлетені такі
виборці кидали в окрему урну.
У Турійську кабінку виділили зеленими шторками. Хоча
на момент нашого приїзду
нею ще ніхто не скористався…
ВОЛОДИМИРЩИНА:
ГОЛОСУВАТИ ПРИЙШЛА
У ВЕЛЬОНІ!

У Вербі ми не застали виборців на дільниці.
— Із 435 проголосувало
127, — каже голова ДВК Ірина
Макушинська. — 18 голосує
вдома. Ще прийдуть люди,
адже до кінця голосування є
час.
У Хобултовій дільницю облаштували у шкільному спортзалі. Тож тут легко було дотриматися протиепідемічних
вимог, бо площа давала змогу
це зробити.
— У територіальній виборчій комісії нам дали зразок
бюлетеня і коли ми розносили
запрошення, то пояснювали,
як треба відмічати кандидатів та партії. Але все одно для
старших людей це проблематично, — каже голова ДВК
Ольга Радкович.
Зате молодші виборці,
яких я запитав щодо цього,
сказали, що жодних клопотів
з тим не мали.
У Микуличах, де 285 виборців, на дільниці ми застали
лише членів комісії. Проголосувало 100 чоловік. Уже явно
окреслювалася тенденція невисокої явки, що пізніше підтвердили на всеукраїнському
рівні.
Там мали незвичних ви-

борців. Віддати свій голос
завітала… наречена! Та ще й
не сама, а з дружкою. Оля
Мельничук прийшла голосувати одразу з перукарні, тож
була хоч і в буденному одязі,
але у вельоні. Для її дружки
Юлі Костюк це було перше голосування. В обох дівчат якраз
був ще й день народження!
ЛУЦЬКИЙ РАЙОН:
ЦІЛОДЕННА ЧЕРГА
І ВИЇЗД ДО ХВОРИХ
НА КОРОНАВІРУС

Біля виборчої дільниці
в Затурцях навіть на кінець
дня людно.
— У нас із 8.40 як почалися черги, так і досі. Вгору нема
коли глянути, — каже голова
ДВК Рая Мужичок.
— Чого тилько молодиї
йдуть? — втручається в нашу
розмову бабця.
— А ви теж хочете задати
питання? — запитує Рая Мужичок, але та вже розвертається до виходу.
У Затурцях двоє з тих, що
голосували вдома, були хворі на ковід. Вони подали відповідні заяви і члени комісії
до них виїжджали у масках,
рукавицях, халатах та бахілах. Та й на дільницю прийшло
кілька людей з підвищеною
температурою: у спеціальній
урні вже були бюлетені.
У Торчині на 16 годину проголосувало близько третини
виборців із 1690. 42 жителі
селища голосували вдома.
В Усичах дільниця розташувалася в школі. На кінець дня тут
також не було виборців.
Заборольці вибирали вже
не сільського, а луцького міського голову.
— Молодь неактивна,
а старші йдуть, — каже голова ДВК Сергій Сінічук. — Люди
просто не знають за кого голосувати. І бояться, що після
входження села до міської
ОТГ їхніх проблем ніхто не вирішуватиме.
О пів на шосту тут проголосувало 374 виборці із 1306.
Біля багатьох дільниць
(але не біля всіх) ми зустрічали тих, хто проводив опитування від Президента України. Багато хто говорив, що
люди відмовляються брати
участь. Хоча по селах виборці прихильніше ставилися до пропозиції відповісти
на п’ять питань від Володимира
р Зеленського. n

Більше про вибори — на сайті
VOLYN.COM.UA
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Ігор Поліщук і Богдан Шиба
змагатимуться за посаду
очільника Луцька у другому турі
Вибори в обласному центрі Волині пройшли в основному спокійно,
грубих порушень законодавства не виявлено, а інциденти,
які виникали, швидко залагоджувалися
Фото encrypted-tbn0.gstatic.com.

Фото volynnews.com.

Оксана КОВАЛЕНКО,
редактор
ре
відділу листів та зв’язків
із читачами «Газети Волинь»

А давайте
не викидати
агіток
Нас обирають, ми обираєм… Минув ще
один момент, коли ми, українці, були
важливими для політиків: для нас вони
ретельно сплітали у віночки найгарніші з
фраз, демонструючи хист господарників і
патріотів і з усіх сил стараючись залишити
у наших душах теплий відгук, оформлений
у галочку у виборчому бюлетені
кільки там усіх понаписували», — бідкалася літня жінка на виході зі своєї
дільниці в обласному центрі. Її висновок перегукувався з моїм: ще до дня виборів,
коли вчитувалася у партійні списки кандидатів
у депутати різних рівнів, думала: «Що ж то за
люди?». Як журналістка знайшла там відносно небагато осіб, яких знаю чи про яких, принаймні, чула. Агітація білих плям не закрила,
бо акцентувала увагу на перших особах партійної сили. При тім зауважила, що у списках
майбутніх депутатів з’явилося чимало людей
віку 30+, що є серед них підприємці (але є й
тимчасово безробітні). «Свіже» мислення — це
добре! Прекрасно й те, що у них нема боргів із
виплати аліментів і є довідки про несудимість.
(Хоча знаю одного нардепа зі Львівщини, який
хутенько виплатив аліменти кількарічної давнини, як тільки йому запропонували балотуватися). Однак, загалом інформація про обранців
скупенька, щоб не сказати гірше: очевидно,
виборця мав вразити той факт, що приналежність до певної партії — це все! Тож і не могла позбавитися відчуття, що при голосуванні
грала в рулетку. Та й не лише я. Соціологи уже
встигли дізнатися, що 40% опитаних з тих, хто
голосував на місцевих виборах, складно було
розібратися з бюлетенями, а 14% не знали, за
кого віддати голос. А це ж ідеться про вибори
людей, які розпоряджатимуться у наших населених пунктах: вирішуватимуть питання про
дороги й транспорт, школи й лікарні! Веду до
того, що наша робота як виборців хай стартувала важко, але тільки почалася: варто старатися стежити за новими депутатами у радах і в
житті, за їхніми пропозиціями, голосуванням,
за бажанням зустрічатися з нами й звітувати
нам. Мусово навчати їх відпрацьовувати нашу
довіру і сказане у тих агітгазетах, які ще лежать
на наших підвіконнях. Заморочливо? Так, дуже.
Зате з’явиться шанс, що з часом менше кривитимемося від огиди, спостерігаючи за Верховною Радою. Бо ж місцева — для багатьох є
сходинкою догори… Згадується на цю тему бувальщина про стару добру Англію. Коли доглядачів найстарішого поля для гольфу запитали,
як їм вдається працювати так, щоб трава була
постійно зеленою, вони відповіли: «Поливаєм».
«Але ж і ми це робимо!» — запевнили колеги–
іноземці. «Однак ми поливаємо 200 років поспіль», — уточнили англійці…
Політологи часто нарікають, що в українського виборця коротка пам’ять і що цим користуються псевдополітики, точніший статус
яких звучить як керівники бізнес–проєктів під
назвою «партія». Як варіант можна не викидати
агіток про наміри наших обранців. Ну треба ж із
чогось починати полив? n

«С

Лучани визначили фаворитів виборчих перегонів.
Ірина ПАСІЧНИК

иборчі дільниці у Луцьку 25 жовтня відкрилися
вчасно. При вході до кожної міряють температуру, пропонують продезінфікувати руки
та стежать, щоб у виборців були
гігієнічні маски. На кількох дільницях проходило опитування
«5 запитань від Президента»,
яке сприймалося лучанами неоднозначно. До поліції Волині
надійшло 8 заяв про «незаконну
агітацію» через дане соцдослідження та навіть виник конфлікт
через скриньку, куди потрібно
було вкидати опитувальний лист.
Зокрема, одна із лучанок вима-

В

те, що явка
« Попри
на виборах була
не надто високою —
всього 33,93%,
до приміщення деяких
дільниць вишикувалися
черги надворі.

»

гала від волонтерки показати
вміст коробки, припускаючи, що
там може бути вибухівка. В інцидент втрутилися правоохоронці.
За «чистотою» процедури
волевиявлення стежили представники ОПОРИ, які протягом
дня зафіксували кілька порушень. Зокрема, недільного ранку
на білбордах виявлено зовнішню
рекламу, котра може містити ознаки прихованої агітації на користь деяких партій, а на під’їздах та дошках оголошень на проспектах Волі, Соборності, а також
на вулицях мікрорайону ЛПЗ були
розклеєні агітаційні листівки.
На одній із дільниць кабінки
для голосування облаштували
біля стіни, у котру вмонтовано
велике дзеркало, а на іншій —
двічі виявляли у кабінках бюлетені. Ймовірно, їх там лишили
попередні виборці. «У першому
випадку було 2 бюлетені з ви-

борів до Луцької районної ради
та до Луцької міської ради. У другій кабінці залишено один бюлетень до Луцької районної ради.
Виборців не встановлено», —
повідомила заступник голови
ДВК № 071054 Тетяна Костюк.
Два з них були заповненими,
а один — без позначок. Знайдені документи погашені комісією,
про що складено відповідний акт,
адже за законом виборець повинен вкинути їх до урни особисто.
Попри те, що явка на виборах була не надто високою —
всього 33,93%, до приміщення
деяких дільниць вишикувалися
черги надворі для уникнення
скупчення людей всередині.
А під час підрахунку голосів,
близько 22:30, на дільниці,
яка розташована на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського
національного університету
імені Лесі Українки спостерігач
вистрибнув із вікна. На щастя,
зала була розміщена на першому поверсі будівлі, тож чоловік
не травмувався.
За результатами голосування, у другому турі виборів мера
обласного центру, який відбудеться 15 листопада, зустрінуться Ігор Поліщук, якого підтримала майже третина виборців, з Богданом Шибою, котрий
здобув підтримку 13% лучан, які
взяли участь у голосуванні.
ЗАГАЛОМ, ЗА ДАНИМИ
ПОПЕРЕДНЬОГО
ПІДРАХУНКУ, ГОЛОСИ
РОЗПОДІЛИЛИСЯ ТАК:

Ігор Поліщук — 32,18%
Богдан Шиба — 12,94%
Юрій Моклиця — 12,39%
Алла Надточій — 10,09%
Роман Бондарук — 9,46%
Микола Федік — 6,52%
Ірина Чебелюк — 5,90%
Євген Мельник — 3,14%
Артур Мартіросян — 1,78%
Віктор Грисюк — 1,69%
Дмитро Глазунов — 1,34%.

42 ДЕПУТАТСЬКИХ КРІСЛА
ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАЙМУТЬ 6 ПАРТІЙ:

«За майбутнє» — 26,99%
(13 депутатів)
«Європейська Солідарність» — 18,51% (9 депутатів)
Громадянський Рух «СВІДОМІ» — 9,89% (6 депутатів)
«Слуга народу» — 9,21%
(5 депутатів)
ВО «Свобода» — 9,18% (5 депутатів)
ВО «Батьківщина» — 7,16%
(4 депутати).
ДО ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ УВІЙДУТЬ
ПРЕДСТАВНИКИ 7 ПАРТІЙ

За результатами голосування,
майже третину голосів здобула
партія «За майбутнє», яку очолює
народний депутат Ігор Палиця
Для виборів представницького органу на Волині було створено 8 територіальних округів.
У них змагалося 10 політичних сил
та 543 кандидати. Загалом до Волинської обласної ради обрали
64 депутати.
На Волині явка виборців —
41,89%, це один із найкращих
показників активності в Україні.
За попередніми даними (опрацьовано 99%), команда Ігоря Палиці
здобуде 22 мандати, партії «Європейська Солідарність» та «Батьківщина» — по 9. «Слуга народу»
матиме в раді на одного менше
представника — 8. Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали «Свобода» (7), «Аграрна партія України»
(5,) «Сила і честь» (4 депутати).
НАРАЗІ РЕЗУЛЬТАТИ
ГОЛОСУВАННЯ ТАКІ:

Партія «За майбутнє» —
31,18%,
«Європейська Солідарність» — 12,43%,
ВО «Батьківщина» — 11,59%,
«Слуга народу» — 9,62%,
ВО «Свобода» — 8,57%,
«Аграрна партія України» —
6,14%,
«Сила і честь» — 5,12%. n
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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.
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n Репортаж із глибинки

Людмила Завертайло брала участь у масовці
на «хуторі знахарки».

Ганна Бондар: «Знімали на нашому поселлі,
а мало заплатили».

Машка-артистка і її господар.

лений хутір, який став «героєм» міжнародного фільму, якось законсервувати і зберегти: нехай би була ще й така
фішка на додачу до старовинної архітектури, неповторної природи, якою
ваблять Сваловичі.
Залишався один безпрограшний
варіант — поговорити із самими місцевими «артистами» й пригадати разом
з ними, як-то в їхньому селі кіно знімали. Тим більше, що й шукати не доводиться: на обійсті, де навесні 2017-го
лунало «Стоп! Знято!», бувала і згодом.
Його господарі — герої публікацій у нашій газеті. Тож і знайомитися не треба.
На подвір’я вийшла з хати Людмила
Завертайло.
— А я думаю, що за машина у селі
їздить, — говорить вона в очікуванні
того, що ж цього разу привело до них
журналістку.
На запитання з приводу того, чи хотіла б побачити фільм «Пофарбоване
пташеня», відповідає:
— А чом же нє… Кажуть, в інтернеті
його показують…

«Артисти» з віддалених Сваловичів
уже понад 3 роки чекають на фільм
«Пофарбоване пташеня»
Ті, хто вже переглянув
стрічку, кажуть, що її
дивитися морально важко
через жорстокі сцени
насилля. Проте все ж
чудова поліська природа у
картині заворожує
Катерина ЗУБЧУК

15–20 хвилин
« Перші
стрічки розпочинаються

ПОЛІСЬКА АМАЗОНІЯ «МАЄ СВІЙ
ДУХ, ОСОБЛИВУ МАГІЧНІСТЬ»

Коли потрапляєш у цей глухий поліський куточок, то враження таке, ніби
завдяки якійсь машині часу опиняєшся
у минулих століттях: тут стоять прадавні будівлі під очеретяною стріхою, колодязі-«журавлі» — вони й стали оригінальними декораціями до історичної
кінострічки. Як сказав в інтерв’ю автору
цих рядків сценарист і режисер фільму
«Пофарбоване пташеня» Вацлав Маргоул (в один із днів зйомок у Сваловичах побували й журналісти та відеооператор нашої газети), ця місцевість має
свій дух і особливу магічність.
Я приїжджала сюди не раз. Знаю,
здається, кожен куточок села і всіх
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Про зйомки фільму нагадує спеціально
ьно збудований «хутір знахарки»
знахарки».

його мешканців, яких з роками стає
все менше й менше, пройнялася турботами самотніх вдів, яким на старості
непросто справлятися навіть із нехитрим їхнім хазяйством. Добиралася
сюди не тільки редакційним автомобілем, а й човном по Прип’яті, досліджуючи з екологами річку, яка колись була
судноплавною, а тепер, буває, восени
її русло в окремих місцях можна по дну
перейти, не роззуваючись. І навіть
якось пташок за селом рахувала під
час їхньої осінньої міграції в теплі краї
разом із відомим на Волині орнітологом Михайлом Химиним…
Одне слово, це той куточок Волині,
куди хочеться приїхати, незважаючи
на те, що нічого нового уже й не очікуєш побачити. А те, що тут фільм
знімали, додало йому ще більшої
притягальної сили. Тож коли буваю
на Любешівщині, в селах прикордоння з Білоруссю, й бачу край дороги

табличку-вказівник на Сваловичі,
то ноги самі, як кажуть, несуть до Поліської Амазонії. Так було й недавно,
коли редакційний автомобіль зробив
незапланований «гачок». Спасибі водію, який у такий момент підтримує:
«Ну що то 11 кілометрів?!» — така відстань від траси до села.
СЛІДАМИ ЗЙОМОК КАРТИНИ

Оскільки поїздка ця не запланована, то тема для газетної публікації вимальовується, поки долаємо ті 11 кілометрів. Перша зупинка — на «хуторі
знахарки», який було збудовано для
зйомок неподалік Сваловичів — праворуч перед в’їздом до населеного
пункту. Тут я була з цікавості у квітні
2017-го — уже після того, як кіногрупа
завершила роботу. В пам’яті залишилося побачене тоді: дерево, уквітчане
в язичницькому дусі різнокольоровими стрічками, загадкові дерев’яні

стовпи-пам’ятники і невеличке поселення, де замість будинків — землянки, накриті очеретом. Ясно, що більш
як через три роки нема ні того колоритного дерева, яке виднілося здалеку, ні пам’ятників. Ще мине трохи часу
– й від землянок нічого не залишиться: вітер, дощ довершать свою справу. Роблю декілька кадрів — нехай хоч
на фото збережуться декорації, серед
яких знімалися масовки з участю сваловичівців, інших мешканців Любешівщини.
Добре знаю, що ще першого літа
після зйомок нічого не зосталося
на місці «хутора Марти», збудованого
за селом на піщаному узвишші серед
лісочка, де жив головний герой – 9-літній хлопчик: відтоді, як обійстя згоріло,
а тітка померла, його й чекає подорож
з усіма випробуваннями, що лягли в основу фільму. Хоч, до речі, була ідея,
оприлюднена в нашій газеті, щоб спа-

з побуту та пейзажів
у Сваловичах, коли
головний герой живе
у своєї тітки і чогось
вчиться від неї...
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n Ім’я Волині

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Іван Шмат, який вчив головного героя на коні їздити.

www.volyn.com.ua

»

І далі — спогад про те, що і вона
з чоловіком, і її мати та брат були зайняті в кіно. Людмила, зокрема, брала
участь у масовці на спеціально збудованому «хуторі знахарки»:
— Одягли мене в якесь таке старе
шмаття, яке швидше хотілося скинути
із себе. Ходила я, як сказали мені, біля
пам’ятника. Воду з відра лила…
Ще одна «артистка» — мати Людмили Ганна Бондар. Побачивши заїжджих
людей, вийшла з хати і теж долучилася
до розмови. Ясно, що хотілося б побачити те кіно, яке знімали в їхньому селі.
Але жінка не втримується від докору:
— Мало нам заплатили… Тож біля
нашого хліва зйомки були — на нашому, вважай, поселлі… Хату з одної
сторони очеретом накривали. Трош-

ки дали грошей і казали, що ще приїдуть — тоді й розрахуються. До цього
часу їдуть. Мабуть, собі в кишеню поклали…
А ще ж у картині «Пофарбоване пташеня» мала роль і їхня кобила Маша —
єдиний на село коник. І цього разу вона
позувала для газетного знімка разом
із господарем Анатолієм Завертайлом.
Чоловік уточнює:
— То Машка була «артисткою»,
а я збоку ходив.
Хоч пам’ятаю, що і на ньому був відповідний одяг, щоб як потрапить у кадр,
то не «випадав» з епохи, відображеної
у стрічці. До речі, Анатолій Завертайло — сваловичівський зять. 27 років
тому познайомився з майбутньою
дружиною, коли вона гостювала на Кіровоградщині. Покинув свою Катеринівку і переїхав сюди. За стільки літ уже
своїм став у поліському селі, прижився.
— От тільки що ж, — каже, — людей
тут все менше й менше. І вчора чоловік
помер. Залишилося 16 чи 17 жителів…
(про тих, хто дачі у Сваловичах побудував і буває наїздом, не йдеться. —
Авт.).
«КІНОСТРІЧКУ ДИВИТИСЯ
МОРАЛЬНО ВАЖКО»

Ще одна навіть неочікувана зустріч — із Віктором Шматом. Чоловік
стояв біля своєї хати і курив. Привіталися, розговорилися. Виявилося, він
до зйомок фільму має неабияке відношення, Був, як висловився, у штаті
кіногрупи, яка працювала в селі. А що ж
входило в його обов’язки? З цього приводу сказав, що «навчав головного героя-циганчука на коні їздити, на човні
веслом працювати». Зі слів чоловіка,
він картину вже бачив — «Маргоул (режисер. — Авт.) по інтернету присилав».
А які враження? «Фільм нормально
зробили», але «не сподобався, бо чорно-білий»…
Бачив Віктор Шмат «Пофарбоване
пташеня» чи ознайомився, як і всі ми
поки що, лише з трейлером? Цього
допитатися не вдалося, бо чоловік був
не дуже охочий до розмови. І в принципі це вже не так важливо. Колись-таки
стрічка стане доступною для глядачів,
і можна буде її кожному оцінити. А наразі хочеться навести відгук на неї,
викладений у фейсбуці Тарасом Веселиною, який побував на показі картини
на 35-му Варшавському кінофестивалі, що проходив рік тому. «Враження від
побаченого: кінофільм дивитися морально важко, дуже багато сцен жорстокості, ворожості, насилля, обману
та невігластва! Жінка, яка сиділа поруч,
моментами плакала. Було дуже шкода
хлопчика (головного героя фільму) —
доброго, чуттєвого спочатку, який
терпів жорстокість, насилля та обман,
бачив багато смертей і просто змінювався на очах, щоб вижити… Розповім
про хороше: перші 15–20 хвилин стрічки розпочинаються з побуту та пейзажів у Сваловичах, коли головний герой
живе у своєї тітки і чогось вчиться від
неї… У мене були неймовірні відчуття
від того, що я перебуваю у великому
місті в іншій країні і дивлюсь на величезному екрані, яка чудова природа,
побут тієї землі, де народився і де бував у Сваловичах… Це не передати
словами!..» n

«Я з людьми завжди по-людськи,
то це і з неба видно…»
Перестало битися серце народного артиста України, почесного
громадянина Волині, художнього керівника ансамблю «Колос»
Олександра Огородніка, який відійшов у Вічність на 74-му році
багатогранного, сповненого творчістю життя
Катерина ЗУБЧУК

Фото Олександра ФІЛЮКА.

орік наша газета розповідала про
VIII фестиваль «Осінні барви Торчина».
Тоді вересневої пори наче Всевишній подарував чудовий день, як зазначалося в репортажі, для ініціатора дійства, яке рік перед
цим не проводилося через його нездужання.
Почесний громадянин Волині, повний кавалер
ордена «За заслуги», народний артист України, заслужений працівник культури України
Олександр Огороднік говорив, звертаючись
до гостей — пісенного цвіту нашого краю:
— Коли духовні цінності ставляться нижче
від матеріальних і у світі ще багато зла та неправди, то культура й мистецтво займають
особливе місце, адже в них закладені кращі
духовні традиції, взірець доброти, справедливості і порядності. Наше мистецтво настояне
на добрі і тому так лоскоче душу і серце. Сила
в нашій ідентичності, тому ансамбль «Колос»
протягом багатьох десятків літ показує її світові і має послідовників, від їхніх виступів сьогодні у кожного на серці буде сонячно…
Такого ж погожого дня золотої осені перестало битися серце людини, життя якої 55 літ
було пов’язане із заслуженим народним ансамблем пісні і танцю «Колос». Працював
спочатку баяністом, пізніше хормейстером,
а з 1989-го — художнім керівником та хормейстером. А ще був директором Торчинського

Т

щоб цей фестиваль
« Хочеться,
був навіть після мене, бо етнос
– це наш стрижень, якщо його
втратимо, нас можна віднести до
іншого народу, а як матимемо, то
будемо державою.

»

будинку культури, що в Луцькому районі. Саме
Олександр Володимирович у 2010 році започаткував обласний фестиваль «Осінні барви
Торчина». Торік під час його проведення Маестро говорив у зв’язку з тим, що старається,
аби захід пройшов на високому рівні:
— Хочеться, щоб цей фестиваль був навіть
після мене, бо етнос — це наш стрижень, якщо
його втратимо, нас можна віднести до іншого
народу, а як матимемо, то будемо державою.
Тішить, що у колективи приходить молодь,
але насторожує, що керівники не всюди цим
зацікавлені. Хотілося б, аби розуміли, що матеріальне — це не перше. Ми їздимо з «Колосом» у найвіддаленіші села і безкоштовно
даємо концерти, бо за гроші — то вже не те,
приємно дарувати! Але організація потребує
вкладення, нам же не додали коштів на витрати, що ж — терпимо.
А на слова журналістки: «Яку ж вам гарну
погоду Бог послав на це дійство!» Олександр
Огороднік сказав:
— Мабуть, я з людьми завжди по-людськи,
то це і з неба видно.

Ансамбль пісні і танцю «Колос» під керуванням
Олександра Огородніка розквітнув новими
барвами.

…Так, він був завжди з людьми, бо й вийшов, як мовиться, із народу. Олександр Огороднік народився 7 вересня 1947 року в селі
Сірнички Локачинського району. Закінчив
вісім класів Затурцівської школи, до якої ходив щодня шість кілометрів. Оскільки юнак
і співав, і грав (батьки мали гарні голоси,
тож їм завдячував своїм талантом), то його,
ще 15-літнього, призначили у рідному селі завідувати клубом. Уже коли був на цій посаді,
запросили до участі в Торчинському чоловічому хорі. Через шість років праці в «Колосі»
закінчив Луцьке культосвітнє училище.
Ансамбль пісні і танцю під його керівництвом розквітнув новими барвами. З’явилася
нова програма, побудована на місцевому
фольклорі, з використанням пісень, танців,
елементів народної творчості, зібраних у різних куточках Волині і навколишніх біля Торчина селах та бережно відновлених у концертній
програмі. У репертуарі колективу було багато
пісень та композицій, створених самим Олександром Володимировичем — композитором і постановником. Під його керівництвом
ансамбль «Колос» став лауреатом багатьох
всеукраїнських та міжнародних фольклорних фестивалів, оглядів, конкурсів, має десятки престижних нагород. Майже щорічно
він презентує українське народне мистецтво
за кордоном. Більше 50 країн, тисячі концертів і вдячність розчулених глядачів — ось чим
по праву гордився Олександр Огороднік.
Не хочеться вірити, що вже ніколи «Колос» не заспіває під його керуванням,
не прозвучить із залу вдячне «Браво!»,
адресоване і виконавцям, і Маестро, який
був душею колективу. n

Фото varta.com.ua.
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2 200 гривень, найменше з усіх в
Україні, виручив Луцький слідчий
ізолятор за послугу VIP-камери,
якою можна скористатися з
13 липня. Загалом за приміщення «підвищеного комфорту» сплатили майже
1 мільйон 220 тисяч гривень. Найбільше
коштів такі «апартаменти» принесли
Київському сізо – 744 тисячі гривень.

Два новенькі тролейбуси
22 жовтня виїхали на маршрут
у Луцьку. Щойно придбані «рогаті»
курсують маршрутами № 15 і 15А. Їх
купили за програмою «Міський тролейбус», вартість одного – 4 мільйони 800 тисяч гривень. Автопарк
Луцького підприємства електротранспорту нині налічує 52 машини.
Більшості з них від 12 до 35 років.

Біля Цуманської виправної колонії
батьки, родичі та друзі ув’язнених
протестували проти її закриття і вимагали не переводити чоловіків у інший
виправний заклад. Загалом тут відбувають
покарання 122 особи, які вперше скоїли тяжкі
та особливо тяжкі злочини. Цуманська колонія відкрита у 1978 році. Тут є 154 працівники,
медпункт, церква та діюче підприємство.

У Ковелі мама залишила 3-річного
сина самого в готелі і зникла. Заплаканого хлопчика виявили в номері за кілька
годин. На місце прибули патрульні поліцейські, працівники служби у справах дітей
та ювенальної превенції. Його помістили
в лікувальну установу, а потім передали
батькові, знайти якого допомогли користувачі соцмереж. А от матір ще шукають.
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n Герої серед нас

У відділенні Сергія Остапюка із 12 бійців
дев’ятеро загинули...
Нововолинець два роки без перерви перебував на передовій — під ворожими
кулями, під час зіткнень із кадировцями та російськими військами
Алла ЛІСОВА

ергій Остапюк — корінний
мешканець шахтарського міста, високий на зріст,
підтягнутий. Відразу подумалося, що таких беруть у десантники. І справді, як з’ясувалося,
він колишній «голубий берет».
А також, коли пішов добровольцем на фронт у 2015-му,
служив у десантно-штурмовій
бригаді. Пригадалося, як торік
під час однієї з урочистостей
цей молодий чоловік привертав
до себе увагу — йому личила
військова форма з численними
бойовими нагородами.
Колишній солдат народився
і виріс у Нововолинську. Найбільш пам’ятними для нього
залишилися шкільні роки, вчительська наука — дуже вдячний
за життєві настанови педагогам
школи № 5, особливо — першій
учительці Валентині Анатоліївні
і своїй мамі Леоніді Михайлівні — також педагогу. Працював будівельником — робота
йому подобається. Навесні
2015 року цю професію змінив
на військову — одягнув форму,
взяв у руки автомат й опинився
у самому горнилі війни.

Фото з сімейного архіву Сергія ОСТАПЮКА.

С

— Був постійно на передовій, — Сергій неохоче розповідає про ці два надскладні
роки. — Після двомісячної підготовки на полігоні під Житомиром разом із бойовими побратимами прибув на фронт.
День 6 липня, коли потрапив
на передову, не забуду ніколи.
Нічого приховувати, — ділиться мій співрозмовник, — відчу-

Остапюк
« Сергій
переконаний,
що миру і спокою
в Україні не буде доти,
доки ми зброєю чи
дипломатією
не повернемо окуповані
території.

»

Про буремні роки перебування в зоні бойових дій Сергію Остапюку
нагадують такі світлини.

вали страх. Наш підрозділ був
штурмовим, і ми йшли першими, вибивали кадировців і росіян із сіл. Тоді особливо потрібна
була наша допомога на 27-му
та 29-му блокпостах, де хлопцям без нас було б важко. У рядах ворога я не бачив українців,
шахтарів, які захищали б себе
від Збройних сил України…

— А як місцеве населення
вас сприймало? — запитую.
— Люди, страшенно зазомбовані російською пропагандою, самі себе загнали
у глухий кут. Три роки тому,
коли ми були там, вони, як мені
здалося, вже з теплотою промовляли слово «бандєровци».
Так називали нас. Ми з ними
ділилися своїми харчами: коли
мали багато сала і згущеного
молока, а бракувало хліба,
то вони його нам приносили.
А коли ці села були під російською окупацією, то агресори
в них забирали все.
Після повернення у мирний Нововолинськ важко було
адаптуватися до життя. І не через те, що війна була вже далеко, а тому, що втратив друзів.
У відділенні третьої штурмової роти, де був командиром,
із дванадцяти бійців дев’ятеро
загинули. А його Бог уберіг від
смерті й поранень…
З особливою сердечністю
згадує командирів: від бригадного — до ротного і взводного.
Каже, вони по-батьківськи турбувалися про кожного бійця,
як про рідного сина чи близького родича.
Сергій Остапюк, який багато побачив, відчув і пережив,
переконаний, що миру і спокою
в Україні не буде доти, доки ми
зброєю чи дипломатією не повернемо окуповані території.
На кордоні виставимо кілька бригад, укомплектованих
за штатом війни — і тільки тоді
Росія може повести себе по-іншому. n

Р Е К Л А М А

Монтаж
опалення,
котлів,
металевих

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ:

сходів.
Тел.: 066 307 73 03, 096 112 60 64.

ц у Турійський район — керівника сільськогосподарського підрозділу, агронома (з досвідом роботи), екскаваторника
та інженера-механіка;
ц у Рівненську область —
начальника служби безпеки
(з досвідом роботи), керівника
сільськогосподарського підрозділу, агронома (з досвідом
роботи) та інженера-механіка.
Тел. 0960018678.

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі

PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.

PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс., хороші умови проживання.
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.

Наш Telegram-

канал

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається недорого у Луцьку 2-кімнатна квартира (60 кв. м, новобудова, район Порт Сіті). Власник.
Тел. 095 74 20 083.
l У Нововолинську продається 3-кімнатна квартира (чеський проєкт, 2-й поверх 5-поверхового будинку, зроблений
ремонт). Тел. 066 14 98 525.
l У с. Перемиль Горохівського району
продається дерев’яний будинок (93 кв.
м, вода, газ, 45 соток землі). Є хлів,
льох, літня кухня. Все приватизоване.
Тел. 095 31 17 822.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода, 0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна (с. Полонка
Луцького району). Тел. 066 99 39 549.
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Недорого продається трактор
Т-40 у доброму робочому стані. Є документи. Можлива доставка. Тел. 096 80 48 733.
l Терміново продається трактор
Т-25 у доброму робочому стані. Недорого. Можлива доставка. Тел. 066 38 05 887.
l Куплю трактор Т-25 у будь-якому ста-

ні. Тел. 098 08 61 667.
l Продається трактор Т-16, 1996 р. в.,
у доброму робочому стані. Недорого. Є
документи. Тел. 066 38 05 882.
l Продам стрічковий транспортер до білоруської копачки (є до нього ролики).
Тел.: 050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини,
а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продам фронтальні навантажувачі
на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ,
ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49 57 299,
098 81 00 913.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові
борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор
для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі
(фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г
техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продаються саджанці волоського го-

Видалення аварійних дерев. Тел. 067 332 38 92.
ТІЛЬКИ
1 ДЕНЬ
7 листопада

об 11.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО
ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ,
ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ АДЕНОМИ
ПРОСТАТИ, ІЗ КАТЕТОРАМИ І З
БОЛЯМИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ
МІХУРАХ, ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ,
ПСОРІАЗ, ОСТЕОПОРОЗ,
ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ,
ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ,
ПОЛІКІСТОЗ НИРОК,
ШУМ У ГОЛОВІ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ, ЗАЇКАННЯ,
ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ, ЕПІЛЕПСІЮ.

Harvardmedical.com.ua
Лише з гарантією і без рецидивів Луцьк, готель
«Профспілковий», просп. Відродження, 24, конференц-зал

Вартість і запис за тел. 063–643–30–94
7 листопада об 11.00.
Самолікування шкодить вашому здоров’ю
Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 ОТ від 26.03.2015 р.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ, ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ
І ЗНАХОДИТЬСЯ В ІДЕАЛЬНОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ:
цтрактори ЮМЗ-6, МТЗ-80, Марал-125 з кукурудзяною жаткою і підбирачем — 2 шт., проведений капітальний ремонт 2012 року на Хмельницькому комбайновому заводі,
цкомбайни «Дон Лан» 1500Б — 1 шт., 2006 р.в., 2595 мотогодин, з
ріпаковим столом, підбирачем, візком із жаткою,
цзернові комбайни «Славутич» КЗС-9-1 — 2 шт., 2015 р.в., 650 мотогодин, із підбирачами, візками з жаткою,
цсівалку зернову С.3.-5,4-2004 — 1 шт., дископлуги — 2 шт., кукурудзяну жатку КМС-6 — 1 шт., адаптовану під комбайн CLAAS,
цУАЗ Патріот 3163, 2006 р.в.
Тел.: 0673328261, 0672561684.
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ріха. Тел. 050 74 51 354.
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, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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 Продам жом, торфобрикет, щебінь
різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам торфобрикет, вугілля. Можлива доставка. Послуги автомобілем
(самоскид). Тел.: (0332) 24–34–23,
098 48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам жом, гній, дрова, пісок, щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку.
Доставлю автомобілем ЗІЛ (самоскид),
послуги мінінавантажувачем «Бобкат»
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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 корову (тільну другим телям).
Ціна 17 000 грн. (Рожищенський район).
Тел. 068 13 89 596.
l Продається тушка свині, вигодувана
натуральними кормами. Ціна 75 грн/кг.
Тел. 066 17 67 689.
l Продається безрога кізочка
(5 міс.). Ціна 900 грн. Можливий торг.
Тел. 099 34 10 621.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней, лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32 639,
098 58 76 653, 093 44 66 539.

l Продається

робочий

кінь.

Тел. 097 34 75 422.

ПОСЛУГИ
l Пробурюю свердловини. Встановлюю, ремонтую глибинні насоси, мінібашти. А також продам бочки пластмасові
(100–200 л), єврокуби (1 000 л), тепличну
плівку. Тел.: 050 67 09 075, 097 48 24 071.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене свідоцтво на право власності на житло, видане 19.11.1998 р. відділом
з приватизації житлового фонду Луцької
міської ради за № 334-р/38 на ім’я Архіпова Валентина Єгорівна, Маркіна Людмила
Борисівна, вважати недійсним.
l Загублену чіп-карту до цифрового
тахографа (UAD 0000051989010), дійсну
до 5.02.2021 р., видану на ім’я Щербик
Микола Євгенович, вважати недійсною.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула колектив редакції «Газети
Волинь» — на 65-му році пішла із життя дружина нашого водія Миколи Антоновича Пашка
Надія Іванівна.
Хороша жінка, любляча мати, гарна господиня, щира людина, вона
все своє життя присвятила родині, разом із чоловіком виховала чудових дочку і внучку. У ці скорботні дні розділяємо з Миколою Антоновичем невимовний сум і підтримуємо його. Світлий спомин про Надію
Пашко назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав.

Відійшов у Вічність
Олександр
ОГОРОДНІК...
Легендарний волинський
«Колос» осиротів... Обірвалася остання струна життя
Народного артиста України,
керівника заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Колос», Почесного
громадянина Волині Олександра
Володимировича Огородніка. Пішла
у засвіти людина, чий внесок у розвиток
культури Волині та всієї України переоцінити важко.
Світла пам’ять про Олександра Володимировича назавжди лишиться в наших серцях. І вічно житиме його Пісня...
Депутати та виконавчий апарат Волинської обласної ради в цей скорботний час висловлюють найщиріші співчуття родині, друзям, колегам та всім,
хто знав, любив і шанував покійного. Сумуємо разом з усіма
волинянами. Молимося, щоби
Господь упокоїв його душу у
Царстві Небеснім.
Вічна і світла пам’ять...

31 жовтня та 7, 14 листопада

Колектив заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України
«Колос» глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним
і близьким з приводу непоправної втрати – передчасної смерті
директора-художнього керівника ансамблю «Колос», народного артиста України
Олександра
Володимировича
ОГОРОДНІКА.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце дорогої людини. У нашій
пам’яті Олександр Володимирович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, мудрим керівником та професіоналом
своєї справи. Світлі спогади про людину,
яка залишила по собі добрі справи та чесно
прожила своє життя, яка була віддана своїй
улюбленій мистецькій справі в ім’я України,
завжди будуть сильніші, ніж смерть.
Віримо, що Всемилостивий Господь
прийме його світлу та щиру душу
в Царстві Небеснім. Вічна світла
пам’ять нашому незмінному керівникові, наставнику та другу.
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.
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■ Лист до редакції

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

■ Уроки пандемії

Чому тести на
коронавірус іноді
вводять хворих в оману?
Доброго дня, шановна
редакціє! Багато років поспіль
ми передплачуємо «Волинь»,
перечитуємо кожен номер від
першої до останньої сторінки. І ось
вирішили описати вам сюжет,
який підкинуло саме життя,
а точніше — людська підступність
та поліцейська недбалість
воє молодих людей Петро й Ольга
(імена змінені) вирішили одружитися. Петро зостався без батька, тож їздив до Польщі заробити собі
на весілля. У той щасливий день через
хвилювання та клопоти молодята забули
взяти скриньку для подарункових конвертів, тому склали їх у кошик для цукерок. Відгуляли весілля на славу в селищі
Мар’янівка Горохівського району.

Д

сума
« Загальна
вкраденого становила …
45 000 гривень.
»
Коли ж наступного дня почали рахувати подаровані гроші, трохи засмутилися: друзі та родичі виявилися не надто щедрими. Так би все й залишилось
нез’ясованим, та хрещені батьки поцікавилися, скільки ж презентували молодій сім’ї весільні гості. Почувши суму,
вони втратили дар мови: де ж ті злоті,
євро, долари, які клали в кошик найрідніші люди? Молодята, недовго думаючи, звернулися в кафе: чи не могли гроші вкрасти? Директорка закладу одразу
перевірила камери спостереження. Виявилося, крадіжку здійснила одна з кращих подруг нареченого. Коли її ганебний
вчинок викрили і запропонували повернути чуже, вона привезла лише частину.
На той час молодята вияснили, скільки
грошей зникло (довелося телефонувати всім гостям, запитуючи, хто скільки
подарував). Злодійка клялася, що повернула все. Лише коли сказали, що
звернуться в поліцію, пообіцяла віддати
решту. Тоді й повідомили про вчинене
її чоловікові — в нього був шок. Він знайшов у неї в сумці решту грошей і приїхав
із вибаченнями. Загальна сума вкраденого становила ... 45 000 гривень.
Але це ще не кінець історії. Виявилося, що цю пару шахрайка обкрадає
вже втретє! Першого разу – на Світязі,
вдруге – коли приходила в гості після
приїзду Петра з Польщі. Ніхто й подумати не міг, що це робить приятелька,
адже вона із заможної родини. Після
цієї історії вся Мар’янівка кипіла: багато хто зізнався, що теж помічав пропажу золота, грошей, мобільних телефонів. Але довести нічого ми не можемо,
бо тато злодійки – колишній міліціонер.
Тож не перестаємо дивуватися, як могла
небідна людина опуститися до крадіжки,
і хочемо попередити майбутніх молодят:
не будьте безпечними! Люди є різні,
і не відомо, звідки чекати підступу.
З повагою ваші читачі
із села Брани та селища
Мар’янівка n

Фото dw.com.

…А злодійкою
виявилася
подруга сім’ї

«Мала всі симптоми COVID-19,
але у лікарню не клали, поки
зовсім не стала задихатися.
Хіба ж це нормальні
порядки?» — скаржиться одна
читачка. «Не дали поховати
чоловіка по-людськи, хоча
спочатку казали, що ПЛРтест негативний. Де ж узявся
той страшний діагноз?» —
нарікає інша. На жаль,
із зростанням захворюваності
на коронавірусну інфекцію
збільшується і кількість
трагічних та конфліктних
історій
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ТРИ РАЙОННІ ЛІКАРНІ СТАНУТЬ
ІНФЕКЦІЙНИМИ ШПИТАЛЯМИ

Протягом попередньої доби госпіталізували 1100 українців із симптомами коронавірусної хвороби —
найбільше від початку епідемії в нашій країні. Також було зафіксовано
ще один сумний рекорд: 165 смертей від COVID-19. Ситуація з кожним
днем ускладнюється. Добовий приріст інфікованих в Україні — 7 474,
на Волині — 236. Темпи поширення
хвороби змушують розгортати додаткові ліжка, перепрофільовувати
лікарні.
Станом на ранок 28 жовтня
в медзакладах України були зайняті
25 424 місця, які виділені для хворих
на COVID-19. «Максимальна кількість може бути 52 тисячі. Бо наша
медична система не гумова, у неї
є межа як за кількістю ліжок, так
і у зв’язку з тим, що у нас обмежена кількість медичних працівників.
Це спеціалісти, яких треба готувати, яких не можна просто поставити
біля хворого», — заявив учора під
час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
На Волині завантаженість ліжок
для пацієнтів із коронавірусною інфекцією сягає майже 57%. Нині їх є
1328, але тільки до 386 підключений
кисень. Цього недостатньо, адже
хворих із важкими ускладненнями
стає щораз більше. Аби мати змогу
надавати їм допомогу, ще три заклади — Луцьку, Ківерцівську та Іваничівську центральні районні лікарні
— планують перепрофілювати в інфекційні шпиталі.
— Летальність від коронавірусу
в нас перевищує середній показник
по Україні й становить 2%. Відомо, що 76% від загальної кількості
померлих становлять особи віком
понад 60 років. Причинами цих
смертей найчастіше є розвиток вірусних пневмоній і наявність супутніх захворювань — серцево-судинні
патології, онкологія, цукровий діабет. Збільшується кількість пневмоній не тільки у дорослих, а й у дітей,
половина випадків — важкі, потребують госпіталізації, — повідомила
на брифінгу головна державна санітарна лікарка Волині Наталія Янко.
Чи обов’язково, щоб потрапити
до лікарні, треба мати на руках позитивні результати ПЛР-обстеження? Саме це питання часто викликає
непорозуміння і суперечки. Роз’яснення дав очільник МОЗ Максим
Степанов, заявивши, що тестування

Діагностувати COVID-19 лікарі можуть не тільки за результатами ПЛР-дослідження.

методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30% хворих.
— При госпіталізації людини
і встановленні діагнозу на сьогодні не потрібен виключно позитивний ПЛР-тест. Згідно зі світовою
статистикою, до третини хворих
на COVID-19 можуть мати негативні
результати тесту ПЛР. Це пов’язано
зі специфікою забору матеріалу для
дослідження, фізіологічними особливостями організму, з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок. Тому
необхідно додавати інші методи виявлення COVID-19, щоб встановлювати діагноз, — резюмував Степанов.

зі світовою
« Згідно
статистикою, до третини
хворих на COVID-19
можуть мати негативні
результати тесту ПЛР.

»

Отже, лікарі мають керуватися
не лише результатами тесту, а й своїм досвідом, даними різних обстежень. Ось і відповідь на запитання
наших читачок.
НА КАРТІ ВОЛИНІ ПОБІЛЬШАЄ
«ЧЕРВОНИХ ЗОН»

Про це повідомив у вівторок
під час брифінгу перший заступник голови обласної державної
адміністрації Сергій Мовенко. Уже
зараз в області нема «зелених»
і «жовтих територій». До червоного рівня небезпеки нині віднесені
міста Володимир-Волинський, Нововолинськ та Ківерцівський район, де показники захворюваності
значно перевищують допустиме
значення (320 хворих на 100 тисяч
населення). Чиновник нагадав, що
карантинні зони переглядають раз
на 2 тижні, тож через кілька днів
до неблагополучних можуть потрапити Володимир-Волинський район
(зараз там показник захворюваності — 303 на 100 тис.), Іваничівський
район (301) та місто Ковель (328).
Як відомо, у «червоній зоні»
не повинен працювати громадський
транспорт, ТРЦ, кафе, ресторани,
не можуть у звичному режимі діяти

заклади освіти. Поки ситуація дає
змогу, влада на місцях намагається
уникати найжорсткіших обмежень.
Однак загроза того, що коронавірус
знову повністю паралізує життя, залишається.
Чи сядуть учні після канікул
за парти? Батьки, які хочуть, аби
їхні чада нормально навчалися, цитують директора Європейського
бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханса Клюге, який
вважає, що закриття шкіл та переведення учнів на дистанційне навчання не є ефективним методом
у боротьбі проти коронавірусу. Але
хвору дитину ніхто не відправить
на уроки. Байдуже, чи в неї ГРВІ,
грип, а чи коронавірус.
Станом на 28 жовтня в області зареєстровано 12862 випадки
COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 720 —
у дітей. І хоча на Волині добовий
приріст інфікованих менший, аніж
на Рівненщині та Львівщині, де їх додалося відповідно майже три і чотири сотні, все ж статистика свідчить
про постійне погіршення епідситуації. У нас за попередню добу 236 осіб
захворіло, одужало 210. П’ятьох людей врятувати не вдалося, це жителі
Горохівського, Володимир-Волинського, Луцького, Маневицького
районів. Найбільше нових випадків
зараження виявлено в Луцьку — 32,
Володимир-Волинському районі —
25, на Турійщині –22, на Ковельщині
та у Нововолинську — по 20. Повідомили, що напередодні коронавірус
діагностували аж у 30 правоохоронців. Також у зоні найвищого ризику
медики, вчителі.
Додає тривоги й інформація
про випадки повторного інфікування COVID-19, що зменшує надію
на формування колективного імунітету.
— Ми знаємо, що антитіла після
перенесення хвороби тримаються
в крові 3–4 місяці, у декого — до 6 місяців. Далі питання в тому, чи вони
залишають імунну відповідь, чи антитіла втрачаються, і людина може
повторно інфікуватися, — сказав головний державний санітарний лікар
Віктор Ляшко, закликаючи українців
дотримуватися вимог безпеки. n
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■ Ліга чемпіонів
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Л

«Шахтар» після двох стартових турів сенсаційно лідирує в групі Ліги чемпіонів
«Шахтарю» другого.
На доданих хвилинах
линах
матчу уругваєць Федеріко
деріко
етього,
Вальверде забиває третього,
проте сербський арбітр
р Срдяжан Йованович, переглянувши повтор, взяття
воріт не зараховує.
То ж таки перемога —
з розряду тих, про які сьоьогоднішні фани «Шахтаря»
ря»
з ностальгією розповідадатимуть своїм онукам!
В іншому матчі першошого туру менхенгладбахська
хська
«Боруссія» на виїзді першою
ершою
пропустила від «Інтера»,
а», пое таки
тім двічі забила — але
не втримала перемогу, дозворобити
ливши Ромелу Лукаку зробити
дубль.

Фото newsbeezer.com.

іга чемпіонів. Груповий турнір. Група В.
1-й тур. «Реал» (Мадрид, Іспанія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:3 (0:1 — Тете, 29 хв.;
0:2 — Рафаель Варан, 33 хв.
(у власні ворота); 0:3 — Манор Соломон, 42 хв.; 1:3 —
Лука Модрич, 54 хв.; 2:3 — Вінісіус Жуніор, 59 хв.)
За два дні до поєдинку
в Мадриді букмекери приймали ставки на перемогу
«Шахтаря» з коефіцієнтом
9,75. Тобто, ставиш сотню,
а в разі перемоги «гірників»
одержуєш майже тисячу! Щоправда, йолопів, які б зважилися на таке, здавалося б, безумство, знайшлося, певно,
небагато. Адже 13-разовий
чемпіон України зустрічався
із 13-разовим володарем Кубка/Ліги чемпіонів УЄФА.
Та під завершення першого тайму матчу на «Альфредо
ді Стефано» уболівальники
«Шахтаря», а з ними й увесь
футбольний світ, нишком
щипали себе — чи, бува,
не сниться їм усе це! Адже
на табло значився якийсь
просто несусвітній рахунок:
«Реал» «летів» 0:3…
Звісно, було побоювання, що в другому таймі «гірники» можуть злякатися свого ж успіху й почати втрачати
здобуте. Так воно й сталося.
Не минуло й чверть години,
а «Реал» вже скоротив рахунок до 2:3. Спочатку нев’янучий 35-літній хорват Лука Модрич шедевральним ударом
метрів чи не з 30 поклав м’яч
у самісіньку дев’ятку воріт
19-річного голкіпера Анатолія Трубіна. А за п’ять хвилин
20-літній бразилець Вінісіус
Жуніор неначе в дитячому садочку зухвало обіграв свого
32-річного ексспіввітчизника Ромера Марлоса й забив

«Реал» осідлали, «Інтер» загнуздали — лишається
дати батога «жеребцям» із Менхенгладбаха

Бразилець Марсело, який провів у «Реалі» 13 сезонів і 4 рази вигравав
з королівським клубом Лігу чемпіонів: «Очі б мої цієї ганьби не бачили!».

завершення першого тайму
« Під
уболівальники «Шахтаря», а з ними й увесь
футбольний світ, нишком щипали себе —
чи, бува, не сниться їм усе це!

»

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. Група В. 2-й
тур. «Шахтар» (Донецьк,
Україна) — «Інтер» (Мілан,
Італія) — 0:0.
Після приголомшливого
старту в Мадриді, уболівальники чекали від «гірників»
подвигу й у поєдинку з міланським «Інтером» у Києві. Пікантності цьому двобою додавали й вікопомні 0:5 у серпневому матчі за право зіграти
у фіналі Ліги Європи.
Цього разу підопічним
Луїша Каштру легко також
не було. Лишень в першому

М
1.
2.
3.
4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ В:
Команда
І В Н П М
«Шахтар»
2 1 1 0 3–2
«Боруссія» (М) 2 0 2 0 4–4
«Інтер»
2 0 2 0 2–2
«Реал»
2 0 1 1 4–5

таймі за «Шахтар» двічі довелося зіграти навіть поперечині воріт. Плюс сама надійність
був юний Анатолій Трубін —
вочевидь, проводи на пенсію
36-річного Андрія Пятова вже
не за горами.
Ближче до завершення поєдинку болгарський арбітр Георгі Кабаков мав досить вагомі
підстави подумати над призначенням у ворота «Шахтаря»
пенальті. Проте, певно, просто
не повірив, що то худорлявий
Валерій Бондар вклав на газон чи не на чверть центнера
важчого за себе Ромелу Лукаку.
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В іншому матчі групи
менхенгладбахська «Боруссія» приймала мадридський «Реал», вела 2:0,
проте на останніх хвилинах
знову не втримала перемогу. Німці вдруге грають внічию — 2:2. Саме з «Боруссією» «Шахтар» зустрінеться в двох наступних турах:
вже 3 листопада «гірники»
прийматимуть «жеребців»
(саме таке колоритне прізвисько мають гравці клубу
з Менхенгладбаха), а 25 листопада поїдуть до них у
гості.

ЗА ВОРОТАМИ

Луїш КАШТРУ,
головний тренер «Шахтаря»:
«Після матчу
в Мадриді я вирішив, що з «Інтером» зіграє цей же склад.
У футболі ми все повинні оцінювати справедливо, заохочувати хороші виступи.
Втім, одна справа поставити той же склад, а інша —
зіграти так само. Ці два матчі
не могли бути однаковими.
«Інтер» відрізняється від «Реала», з ними потрібно було
діяти по-іншому, перекривати інші зони. Найважливіше
було показати збалансовану
гру, проявити єдність. І нам
це вдалося.
«Шахтар» пережив дуже
важкий момент у півфіналі Ліги
Європи. Ми знали, що наступного разу мусимо зіграти краще проти «Інтера». Потрібно
виправляти свої помилки, робити висновки та рухатися далі.
Зрозуміло, що ми сьогодні атакували не надто добре, а позитивний результат здобули завдяки обороні. Потрібно було
обирати пріоритети — атака чи
оборона. Ми поставили на оборону. Я завжди говорю: якщо
не можете перемогти, головне — не програти».
Ліга Європи. Груповий
турнір. Група G. 1-й тур.
«Лестер Сіті» (Лестер, Англія) — «Зоря» (Луганськ,
Україна) — 3:0 (1:0 — Джейм
Меддісон, 29 хв.; 2:0 — Гарві Барнс, 45 хв.; 3:0 — Келечі
Іхеаначо, 67 хв.) n

■ Футбол

За «Волинь» гратиме співвітчизник Мбаппе та Грізманна
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Ч

емпіонат України з футболу, Перша ліга. 8-й
тур. «Альянс» (Липова
Долина, Сумщина) — «Волинь» (Луцьк) — 0:2 (0:1 —
Ігор Сікорський, 45+2 хв.;
0:2 — Іван Цюпа, 59 хв.)
На виїзді лучани переграли новачка Першої ліги —
«Альянс» із Липової Долини.
Рахунок на компенсованих
хвилинах першого тайму відкрив Ігор Сікорський. Для нещодавнього новачка «Волині»
це вже четвертий гол (і перший, забитий з гри).
Після перерви перевагу
гостей подвоїв Іван Цюпа.
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 8-й тур.
«Миколаїв» (Миколаїв) —
«Верес» (Рівне) — 0:0
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 9-й тур.
«Волинь» (Луцьк) — «Полісся» (Житомир) — 1:0 (Богдан Оринчак, 72 хв.).
Другу поспіль перемогу
«Волинь» здобула над ще одним новачком Першої ліги —
житомирським «Поліссям».

Також у поєдинку із житомиЄдиний гол у матчі на рахунку Богдана Оринчака, так рянами за «Волинь» дебютував
само нещодавнього новачка справжнісінький француз —
на поле вийшов 30-річний Рюкоманди Василя Сачка.
Цікаво, що для «Полісся» льє Джуліан Кейта, про підпиця поразка стала дебютною сання контракту з яким клуб
в першості.
оголосив буквально за кілька
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
М Команда
I В Н П М
О
1
«Чорноморець» (Одеса)
9 5 3 1 14-9 18
2
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 8 5 2 1 17-9 17
3
«Волинь» (Луцьк)
8 4 3 1 11-7 15
4
«Металіст 1925» (Харків)
8 4 3 1 8-7
15
5
«Верес» (Рівне)
7 4 2 1 10-3 14
6
«Миколаїв» (Миколаїв)
8 4 2 2 12-6 14
7
«Полісся» (Житомир)
7 2 4 1 5-3
10
8
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
8 3 1 4 8-9
10
9
«Нива» (Тернопіль)
9 2 4 3 12-16 10
10 «Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
6 3 1 2 9-7
10
11 «Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
9 3 1 5 8-11 10
12 «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
8 2 2 4 6-12 8
13 «Оболонь» (Київ)
7 2 1 4 9-9
7
14 «ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 7 2 1 4 7-13 7
15 «Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
9 1 2 6 7-14 5
16 «Кристал» (Херсон)
8 1 0 7 7-15 3
У гонці бомбардирів лідирують Владислав Горбаченко
(«ВПК-Агро»), Іван Гливий («Кристал»), Віктор Лиховидько
(«Чорноморець»), Роман Волохатий («Нива»), Юрій Батюшин («Гірник-Спорт»), Ігор Сікорський («Волинь») — в усіх
по 4 голи в активі.

днів до цього поєдинку.
Ці дві перемоги дали змогу «Волині» набрати 15 очок й
піднятися із сьомого місця відразу в трійку лідерів.
Чемпіонат України
з футболу, Перша ліга.
9-й тур. «Верес» (Рівне) —
«Агробізнес» (Волочиськ) —
2:0 (1:0 — Михайло Шестаков, 22 хв.; 2:0 — Михайло

Шестаков, 33 хв.)
Р е з у л ьт а т и 7 т у р у
в Українській Прем’єр-лізі:
«Шахтар» — «Ворскла» — 1:1;
«Динамо» — ФК «Олександрія» — 1:0; «Олімпік» — «Десна» — 0:2; ФК «Львів» — СК
«Дніпро-1» — 1:3; «Інгулець» — ФК «Маріуполь» —
1:1; «Колос» — «Минай» — 2:2;
«Зоря» — «Рух» — 4:0. n

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ:
М Команда
І В Н П М
О
1
«Динамо»
7 5 2 0 15-3 17
2
«Ворскла»
7 4 3 0 13-5 15
3
«Шахтар»
7 3 4 0 16-8 13
4
«Колос»
7 3 3 1 11-7 12
5
«Десна»
7 3 3 1 11-7 12
6
ФК «Маріуполь»
7 3 2 2 6-7
11
7
«Зоря»
7 2 3 2 14-8 9
8
ФК «Олександрія»
7 3 0 4 14-12 9
9
«Олімпік»
7 3 0 4 10-12 9
10 СК «Дніпро-1»
7 2 2 3 11-13 8
11 «Інгулець»
7 0 5 2 7-10 5
12 «Минай»
6 1 2 3 4-11 5
13 «Рух»
7 0 2 5 5-17 2
14 «Львів»
6 0 1 5 3-20 1
У списку бомбардирів лідирують Шахаб Захеді («Олімпік»),
Віктор Коваленко («Шахтар»), Владислав Кулач («Ворскла»),
Владислав Кочергін («Зоря») — в усіх по 4 голи.
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Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону
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СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
бетоняра, електрозварника ручного зварювання, монтажника з монтажу сталевих
та залізобетонних конструкцій, машиніста крана автомобільного.
Офіційне працевлаштування. Вахтовий метод роботи.

Тел. 0509770080.

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП»
НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;
РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ,
ЗІЛj130, Тj150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2C21C70, 0677767599,
0990339210.

Тел. 096 4010108.

Програма телепередач на 2 — 8 листопада
ПОНЕДІЛОК, 2 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30 М/с
«Листи від Фелікса» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
10:30 Стильні подорожі 11:00
Дивовижні сади. Росендал
- Швеція 11:25 Телепродаж
15:10, 21:25 Спорт 15:20
UA:Фольк 16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Д/с «Дика планета»
18:55 Д/ц «Дикі тварини» 19:55
Д/ц «Світ дикої природи» 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

1+1
06:00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
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, 11:25, 12:20
«Життя відомих людей
2020»
13:00, 14:15, 21:45 Т/с
«СидорЕнкиCидОренки 2»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
06.05, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
09.30, 18.00, 19.00, 03.25
Ток-шоу «Стосується кожного»
10.30, 12.25 Т/с «Детектив
Ренуар» 15.45 «Чекай на мене.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» 23.55 Т/с «Ні кроку
назад!» 02.00 Х/ф «ЦЕ
БУЛО В РОЗВІДЦІ» 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 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості
12+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тінь зірки»
23:30 Т/с «Секрет Майя»

СТБ
06:25 Т/с «Комісар Рекс»
09:25 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+

13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама 2»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Любов з
ароматом кави»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Громадянська оборона
05:55, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:40, 13:15 Х/ф
«СНАЙПЕР-3»
14:00, 16:15 Х/ф «МЕРКУРІЙ
У НЕБЕЗПЕЦІ»
16:50 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ-2»
20:20 Теорія змови
21:25 Т/с «Коп з минулого»
22:35 Свобода слова
23:40 Х/ф «КАТЕГОРІЯ-7:
КІНЕЦЬ СВІТУ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
08:50 Шалена зірка 12+
10:50 Х/ф «НОВІ МУТАНТИ»
12:40 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: НА ДИВНИХ
БЕРЕГАХ»
15:20 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО
МОРЯ: ПОМСТА
САЛАЗАРА»
18:00 Lе Маршрутка
19:00 У кого більше? 12+
21:00 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
23:20 Х/ф «ТАЄМНИЧИЙ ЛІС»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 01.45 Правда життя
09.35, 00.35 Речовий доказ
10.45, 17.50 Вижити в дикій
природі
11.50 Елемент
12.50 Містична Україна
13.50, 19.45 Фантастичні історії
14.50 Крила війни
15.50, 21.50 Сучасні дива
16.50 Ремесла за
призначенням
18.55 Юрій Нікулін
20.45 Вирішальні битви 2-ї
світової
22.40 Арктика з Брюсом Перрі
23.40 Адольф Гітлер. Шлях
02.45 Єврорабині
03.30 Доктор Хайм
04.20 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
05.05 Бізнес на залякуванні

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»

08:30 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 Х/ф «КОЛИ САНТА
ВПАВ НА ЗЕМЛЮ»
12:10 Х/ф «РУЙНУВАННЯ»
14:00, 22:00 «Орел і Решка.
Дива світу 2»
15:10 «Орел і Решка. Дива
світу»
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
18:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 Т/с «Опер за викликом-2»
10:00 «Загублений світ»
15:40 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати по
крові-2»
22:30 Т/с «Кістки-4»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Парма. Чемпіонат
Італії 07:45, 18:50 «AUTO ГОЛ!» 2
сезон. 3 епізод (Д. Попов) 08:10
Інгулець - Зоря. Чемпіонат
України 10:00 «Великий
футбол» 11:45 Топ-матч 12:00
Кротоне - Аталанта. Чемпіонат
Італії 13:50 Львів - Ворскла.
Чемпіонат України 15:40, 22:30
Футбол NEWS 16:00, 21:05
Журнал Ліги чемпіонів 16:30
Удінезе - Мілан. Чемпіонат Італії
18:20 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра 19:15 Минай - Рух.
Чемпіонат України 21:35
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 22:50 Спеція - Ювентус.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько
рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «1+1» (16+)
23.30 Казки У

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 08.05 Х/ф «СЕРЖАНТ
МІЛІЦІЇ» (16+)
07.25, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.40 «Обережно, НЛО!»
15.40 «Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного
розшуку»

ВІВТОРОК, 3 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30
М/с «Листи від Фелікса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 09:30 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 10:30 Стильні
подорожі 11:00 Дивовижні
сади. Гарен-Лемо - Франція
11:25 Телепродаж 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк
16:25 Т/с «Полдарк» 17:30
Схеми. Корупція в деталях
18:55 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 22:00 #ВУКРАЇНІ
22:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»

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, 13:20, 14:20,
15:15 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидорЕнкиCидОренки 2»
22:45 «Міняю жінку 15»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» 12.25 Т/с «Пані Фазілет
і її доньки» 14.20, 15.20
«Речдок» 16.15 «Речдок.
Особливий випадок. По ту
сторону фронту» 18.00, 19.00,
03.20 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» 23.55 Т/с «Ні кроку
назад!» 02.00 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА І «КАТЮША»
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 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості
12+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Т/с «Тінь зірки»
23:20 Контролер

СТБ
06:00 Т/с «Комісар Рекс»
09:05 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама 2»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Любов з
ароматом кави»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Теорія змови
11:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф
«СНАЙПЕР-4:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
14:10, 16:15 Т/с «Пес»
16:50, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
23:35 Х/ф «СНАЙПЕР»

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»
10:10 Х/ф «ЛОГАН:
РОСОМАХА»
13:00 Суперінтуїція 12+
15:00 Хто зверху? 12+
17:00, 19:00 Кохання на
виживання 16+
21:00 Х/ф «СКЛО»
23:40 Х/ф «ЗНАКИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.55, 01.45 Правда життя
09.50, 00.35 Речовий доказ
11.00, 17.55 Вижити в дикій
природі
12.05, 16.55 Елемент
13.05 Містична Україна
14.05, 19.45 Фантастичні
історії
15.00 Повітряні воїни
16.00, 21.50 Сучасні дива
18.55 Два Миронових
20.45 Вирішальні битви 2-ї
світової
22.40 Дика Індонезія
23.40 Адольф Гітлер. Шлях
02.50 Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:15, 18:10 Т/с «Я - зомбі»

14:00, 22:00 «Орел і Решка.
Дива світу 2»
15:10 «Орел і Решка. Дива
світу»
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»

2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
08:00 Х/ф «ЗАКЛЯТІ
ВОРОГИ»
09:30, 17:15 «Загублений
світ»
13:15 Х/ф «СТІЙ! БО МОЯ
МАМА СТРІЛЯТИМЕ»
15:00 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:25 Т/с «Брати по
крові-2»
22:30 Т/с «Кістки-4»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Колос - Олімпік. Чемпіонат
України 08:10 Нант - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 10:00,
15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Спеція - Ювентус.
Чемпіонат Італії 12:05
«Великий футбол» 13:50
Олександрія - Десна.
Чемпіонат України 16:00
Чемпіонат Італії. Огляд туру
16:55 Рома - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 18:45
«Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 19:00, 21:50 «Ніч Ліги
чемпіонів» 19:50 LIVE. Шахтар
- Боруссія (М). Ліга чемпіонів
УЄФА 22:30, 22:55 LIVE. «Ліга
чемпіонів. ONLINE»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько
рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «2+1»
23.30 Казки У

НТН
05.50 Х/ф «МАМО, Я
ЛЬОТЧИКА ЛЮБЛЮ»
07.50, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «МАЧУХА»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+)
12.50 «Свідок. Агенти»
14.50 «Анатомія катастроф»
15.45 «Таємниці пірамід»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30 М/с
«Листи від Фелікса» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30 Т/с
«Величні Медичі» 10:35 Стильні
подорожі 11:00 Дивовижні сади.
Сади Les Hortillonnages - Франція
11:25 Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень 16:25
Т/с «Полдарк» 17:30 #ВУКРАЇНІ
18:55 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
22:00 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:30 Д/ц
«Боротьба за виживання»

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15, 15:10
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидорЕнкиCидОренки 2»
22:45 «Світ навиворіт 11: Китай»
23:55 Т/с «Шлях у порожнечу»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек 2» 12.25 Т/с «Пані
Фазілет і її доньки» 14.20,
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. По ту
сторону фронту» 18.00, 03.25
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
23.55 Т/с «Ні кроку назад!»
02.05 Х/ф «ЗА ДВА КРОКИ ВІД
«РАЮ» 04.55 «Телемагазин»

07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Мерлін»
11:40 Х/ф «ЗНАКИ»
13:50 Хто проти блондинок? 12+
15:40 Хто зверху? 12+
17:40, 19:00 Діти проти зірок
20:50 Х/ф «САХАРА»
23:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
ЛАБІРИНТ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 01.45 Правда життя
10.05, 00.35 Речовий доказ
11.15 Дика природа Чилі
12.15 Ремесла за призначенням
13.15 Містична Україна
14.15, 19.50 Фантастичні історії
15.10 Повітряні воїни
16.05, 21.50 Сучасні дива
17.00 Елемент
18.00 Вижити в дикій природі
19.00 Ролан Биков
20.45 Вирішальні битви 2-ї
світової
22.40 Дика Індонезія
23.40 Гарячі точки
05.45 Смарт-шоу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:15, 18:10 Т/с «Я - зомбі»
14:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
15:10, 22:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
08:00 Х/ф «100 ГРАДУСІВ
НИЖЧЕ НУЛЯ»
09:50, 17:10 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати по
крові-2»
22:35 Т/с «Кістки-5»

УКРАЇНА

ФУТБОЛ-1

06:00 Сьогодні. Спецвипуск зі
США - хто став новим
президентом
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 12+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тінь зірки»
23:30 Т/с «Стань моєю тінню»

06:00 Олександрія - Десна.
Чемпіонат України 07:45 Журнал
Ліги чемпіонів 08:15 Реал - Інтер.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00,
15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Ман Сіті - Олімпіакос. Ліга
чемпіонів УЄФА 12:10 Чемпіонат
Франції. Огляд туру 13:05, 19:30
Топ-матч 13:20 «Ліга чемпіонів.
ONLINE» 16:00, 18:40 «Ніч
Ліги чемпіонів» 16:50 Шахтар
- Боруссія (М). Ліга чемпіонів
УЄФА 19:20 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 19:40 LIVE.
Істанбул Башакшехір - МЮ. Ліга
чемпіонів УЄФА 21:50 LIVE.
«Ліга чемпіонів. ONLINE» 23:55
Лейпциг - ПСЖ. Ліга чемпіонів
УЄФА. Прем’єра

СТБ
05:20, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:05 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:00 «СуперМама 2»
19:00 «Про що мовчать жінки»
16+
20:15, 22:45 Т/с «Відпустка у
сосновому лісі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «БАТЬКО
НАРЕЧЕНОЇ»
23.20 Казки У

ICTV

НТН

05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:25, 13:15 Х/ф «СНАЙПЕР»
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
16:50, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
20:20 Секретний фронт
23:35 Х/ф «СНАЙПЕР-2»

05.15 Х/ф «ЖИТТЯ ЯК ЦИРК»
07.50, 16.50, 20.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок»
09.00 Х/ф «БАЛАДА ПРО
СОЛДАТА»
10.45, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+)
12.55 «Таємниці кримінального
світу»
14.40 «Легендарні замки
України»
15.30 «Шукач Ковчега»
18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»

ЧЕТВЕР, 5 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30 М/с
«Листи від Фелікса» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
09:30 Т/с «Величні Медичі»
10:35 Стильні подорожі
11:00 Дивовижні сади. Сади
Маркессак - Франція 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:25 Т/с «Полдарк» 17:30
Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 18:55 Д/ц
«Дикі тварини» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 22:00 Схеми.
Корупція в деталях 22:30 Д/ц
«Боротьба за виживання»

1+1
06:00 «Українські сенсації»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 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»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2020»

ІНТЕР

Х/ф «СЛІДИ АПОСТОЛІВ»
02.15 Х/ф «ПРО ТИХ, КОГО
ПАМ’ЯТАЮ І ЛЮБЛЮ» 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 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості
12+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Ніколи не буває
пізно»
23:20 Слідами

СТБ
05:25, 23:05 Т/с «Доктор Хаус»
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
10:15 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
12:55, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:30 Т/с «Слід»
18:00 «СуперМама 2»
19:00 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Відпустка у
сосновому лісі»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:15 Х/ф
«СНАЙПЕР-2»
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
16:45, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
20:20 Антизомбі
23:35 Х/ф «СНАЙПЕР-5:
СПАДЩИНА»

05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки» 14.20, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок. НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
Особиста справа» 23.55

П’ЯТНИЦЯ, 6 ЛИСТОПАДА

06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20, 13:00 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Мерлін»
10:40 Х/ф «ОКУПАЦІЯ»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ШАХРАЇ»
23:10 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»

22:35 Т/с «Кістки-5»

ФУТБОЛ-1

06:00 Дженоа - Торіно.
Чемпіонат Італії 07:45 Журнал
Ліги Європи 08:15 Істанбул
Башакшехір - МЮ. Ліга
чемпіонів УЄФА 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20
МЕГА
Лейпциг - ПСЖ. Ліга чемпіонів
06.00 Бандитський Київ
УЄФА 12:05 Реал - Інтер. Ліга
08.20, 01.45 Правда життя
чемпіонів УЄФА 13:55 «Ліга
10.00, 00.35 Речовий доказ
чемпіонів. ONLINE» 16:00,
11.10 Вижити в дикій природі 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
12.10, 16.55 Елемент
16:50 Барселона - Динамо
13.10 Теорія Змови
(К). Ліга чемпіонів УЄФА 19:20
14.00, 19.45 Фантастичні історії Топ-матч 19:30 «Суперматчі».
15.00 Повітряні воїни
Ліга Європи УЄФА 19:40 LIVE.
16.00, 21.50 Сучасні дива
Бенфіка - Рейнджерс. Ліга
17.55 Дика природа Чилі
Європи УЄФА 21:50 LIVE.
18.55 Леонід Биков.
Мілан
- Лілль. Ліга Європи УЄФА
Зустрічна смуга
23:55 Црвена Звезда - Гент. Ліга
20.45 Вирішальні битви
Європи УЄФА. Прем’єра
2 світової
22.40 Дика Індонезія
ТЕТ
23.40 Гарячі точки
06.00 ТЕТ Мультиранок
02.50 Ілюзії сучасності
08.15, 18.15, 20.15 Одного
К-1
разу під Полтавою
10.15 Країна У
06:30 «TOP SHOP»
11.15, 19.15 Т/с «Батько
08:00 М/с «Юху та його друзі»
рулить»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
12.15, 17.15 4 весілля
10:30 Т/с «Мисливці за
14.15 Панянка-селянка
реліквіями»
16.15 СуперЖінка 2
12:15, 18:10 Т/с «Я - зомбі»
21.15 Х/ф «БАТЬКО
14:00, 22:00 «Орел і Решка.
НАРЕЧЕНОЇ 2»
Дива світу»
23.20 Казки У
16:10, 20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
НТН
подорож»
23:00 «Орел і Решка. Дива
05.00 «Top Shop»
Світу 2. Невидане»
06.15 Х/ф «КАПІТАН КРОКУС»
07.50, 16.50, 20.50
2+2
«Випадковий свідок»
06:00 «Джедаі 2019»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
06:15 Т/с «Команда А-2»
22.00 «Свідок»
08:15 Х/ф «ЗВОРОТНИЙ
09.00 Х/ф «РОЗІРВАНЕ
ВІДЛІК»
КОЛО»
10:00, 17:15 «Загублений світ» 10.45, 22.30 Т/с «Морський
13:50 Х/ф «МЕГА-АКУЛА
патруль» (16+)
ПРОТИ МЕХА-АКУЛИ» 12.50 «Вартість життя»
15:20 Х/ф «СЬОМИЙ СИН»
14.40 «Легендарні замки
18:15 «Спецкор»
Закарпаття»
18:50 «Джедаі»
15.30 «Шевченко. 200 років
19:25 Т/с «Опер за
самотності»
викликом-3»
18.20 «Правда життя»
20:25, 21:30 Т/с «Брати по
19.30 «Легенди карного
крові-2»
розшуку»

УКРАЇНА

06:00, 06:00, 09:05 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:10 М/с
«Чорний пірат» 08:05 Д/ц
«Суперчуття. Особливий
загін» 09:45, 22:00 Х/ф
«КОРОЛІВСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ»
12:00 Д/ф «Ричард Левове
Серце» 13:00 Д/ц «Історії
вулканів» 13:30 Д/ц «Секрети
Сонячної системи» 14:25
Телепродаж 15:00 UA Фольк.
Спогади 15:55 Відсутність
доказів. Дізнатися правду
про Снігову людину 16:45
Всенічне бдіння (ПЦУ) 19:30
Д/ц «Тваринна зброя» 20:30
Д/ц «Суперчуття» 21:25 Д/с
«Неймовірні винаходи»

07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:00, 15:20 Т/с «Найкращий
чоловік»
17:00, 21:00 Т/с «Переклад не
потрібен»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Смак щастя»

1+1
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
14:55 Т/с «Свати»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жіночий квартал 2020»
23:20 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.20 «Телемагазин» 05.50
«Слово Предстоятеля»
06.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ
СЕН-ТРОПЕ» 08.00 «Шість
соток» 09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.50
Х/ф «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ
СОЛДАТИ...» 13.40 Т/с «Ні
кроку назад 2. На лінії фронту»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 «Місце зустрічі» 22.30
Х/ф «ПАРА ГНІДИХ» 00.30
Х/ф «МІСТО З РАНКУ ДО
ОПІВНОЧІ» 02.55 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.20 Х/ф
«ЗА СІРНИКАМИ»

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
05:45, 10:50 Т/с «Любов з
ароматом кави»
07:50 «Неймовірна правда
про зірок»
12:50 Т/с «Коханка
в спадок»
16:55, 22:50 «Хата на тата»
12+
19:00 «МастерШеф - 10» 12+

ICTV
05:35 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:50, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Т/с «Копи на роботі»
07:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
08:35 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
10:10, 13:00 Т/с «Коп з
минулого»
16:10 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-3:
ПОМИРАТИ З
ПІСНЕЮ»
19:10 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-4.0»
21:45, 23:55 Х/ф
«ІНОЗЕМЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20, 13:10 Вар’яти 12+
07:50, 10:00 Орел і Решка
12:10 Lе Маршрутка
13:50 Хто зверху? 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»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху 2020»
22:45 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05 Т/с
«Мене звати Мелек 2» 12.25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки»
14.20, 15.15, 23.50 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону
фронту» 18.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 00.50

Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ» 03.55
«Чекай на мене. Україна»

21:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 19:30 Топ-матч
06:10 Ман Сіті - Олімпіакос. Ліга
УКРАЇНА
МЕГА
чемпіонів УЄФА 08:10 Бенфіка
06.00 Бандитська Одеса
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
- Рейнджерс. Ліга Європи
08.35,
01.45
Правда
життя
Україною
УЄФА 10:00, 15:40, 22:30
09.45, 00.35 Речовий доказ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
Футбол NEWS 10:20 Црвена
10.55, 19.45 Фантастичні історії
19:00 Сьогодні
Звезда - Гент. Ліга Європи
11.55, 16.40 Елемент
09:30 Т/с «Відважні»
УЄФА 12:05 Огляд середи. Ліга
12.55
Теорія
Змови
13:40, 15:30 Т/с «Сукня з
чемпіонів
УЄФА 12:55, 23:20
13.50 Фантастичні історії
маргариток»
Мілан - Лілль. Ліга Європи УЄФА
14.50 Повітряні воїни
18:00 Гучна справа
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
15.45, 21.50 Сучасні дива
20:10 Ток-шоу «Говорить
УЄФА. Прем’єра 16:00, 18:40
17.40
Дика
Індонезія
Україна»
«Шлях до Гданська» 16:50 Зоря
18.40 Володимир Івасюк
21:00 Свобода слова Савіка
- АЕК. Ліга Європи УЄФА 19:20
20.45 Вирішальні битви
Шустера
«Суперматчі». Ліга Європи
2 світової
УЄФА 19:40 Барселона 22.40 Дика природа Чилі
СТБ
Динамо (К). Ліга чемпіонів УЄФА
23.40 Гарячі точки
05:50, 19:00, 22:45
21:35 Огляд матчів. Ліга Європи
02.50 Україна: забута історія
«Холостячка» 12+
УЄФА 22:50 Чемпіонат Італії.
09:50, 23:50 «Як вийти заміж»
К-1
Передмова до туру
16+
06:30
«TOP
SHOP»
11:05, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
ТЕТ
08:00 М/с «Юху та його друзі»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна06.00 ТЕТ Мультиранок
08:40
«Ух
ти
show»
Новини»
08.15, 18.15, 20.15 Одного
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
разу під Полтавою
10:40 «Орел і Решка. Морський
ICTV
10.15 Країна У
сезон»
05:35 Громадянська оборона
11.15, 19.15 Т/с «Батько
12:40 Т/с «Я - зомбі»
06:30 Ранок у великому місті
рулить»
14:25, 22:00 «Орел і Решка.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
12.15, 17.15 4 весілля
Дива
світу»
Факти
14.15 Панянка-селянка
15:30, 23:00 «Орел і Решка.
09:15, 19:20 Надзвичайні
Дива Світу 2. Невидане» 16.15 СуперЖінка 2
новини
21.15 Х/ф «СВЯТИЙ
16:30 «Орел і Решка. Навколо
10:10 Антизомбі
ВІНСЕНТ» (16+)
світу»
11:10, 13:15 Т/с «Вижити за
23.10 Казки У
17:35 «Орел і Решка.
будь-яку ціну-3»
Навколосвітня
15:40, 16:15 Скетч-шоу «На
НТН
подорож»
трьох» 16+
18:30
Х/ф
«ОРБІТА
9»
05.00
«Top
Shop»
17:20, 20:10 Дизель-шоу 12+
06.00 Х/ф «ШЕРЕМЕТЬЄВО
23:30 Скетч-шоу «На трьох-8» 20:15 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ
4: АРМАГЕДДОН»
- 2»
16+
07.55, 15.55, 16.50, 20.50
2+2
«Випадковий свідок»
НОВИЙ КАНАЛ
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
06:00
Т/с
«Команда
А-2»
06:00, 07:15 Kids’ Time
22.00 «Свідок»
08:00 Х/ф «ЦАРСТВО
06:05 М/с «Майлз із
09.00 Х/ф «ЗНИКЛІ СЕРЕД
НЕБЕСНЕ»
майбутнього»
ЖИВИХ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
07:20 Вар’яти 12+
10.45, 22.30 Т/с «Морський
15:20 Х/ф «ОСТАННІЙ БІЙ»
08:20 У кого більше? 12+
патруль» (16+)
18:15 «Спецкор»
10:20 Кохання на виживання
12.50 «Правда життя»
18:50 «Джедаі»
16+
14.40 «Наші права»
12:20 Аферисти в мережах 16+ 19:25 Х/ф «БИТВА
18.20 «Таємниці світу»
ДРАКОНІВ»
14:20 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ШАХРАЇ»
19.30 «Легенди карного
21:15 Х/ф «ЧИСТИЛЬНИК»
16:20, 19:00 Топ-модель
розшуку»
23:10 Х/ф «БЛЕКДЖЕК»
по-українськи 16+

НЕДІЛЯ, 8 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 7 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30 М/с
«Листи від Фелікса» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30 Т/с
«Величні Медичі» 10:35 Стильні
подорожі 11:00 Дивовижні
сади. Вавилонсторен - Південна
Африка 11:25 Телепродаж
15:10, 21:35 Спорт 15:20
Країна пісень 16:25 Т/с
«Полдарк» 17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта 18:55
Д/ц «Дикі тварини» 19:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 22:00
Д/ц «Суперчуття» 22:30 Д/ф
«Ричард Левове Серце»

15:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА»
18:20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 2»
21:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 3»
23:50 Х/ф «ЛІКИ ВІД
ЩАСТЯ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.20 Містична Україна
08.10, 17.55 Правда життя
10.20 Речовий доказ
11.20, 22.30 Фантастичні
історії
12.20 Крила війни
14.20 101 страва,
що змінила світ
15.55 Дика Індонезія
21.00 Сто одна ідея,
що змінила світ
23.30 Вижити в дикій
природі
00.30 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:35 Х/ф «ОРБІТА 9»
12:20 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ
4: АРМАГЕДДОН»
14:00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:25 Прем’єра ! «Джедаі
2020»
09:25 «Загублений світ»
12:20 Х/ф «СВІТ ПРЕДКІВ»
14:00 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
16:45 Х/ф «ОЗБРОЄНІ Й
НЕБЕЗПЕЧНІ»
19:00 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
ЧЕРЕПИ»
20:50 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
22:45 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00 Лейпциг - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА 07:45, 15:10
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08:15 Црвена Звезда Гент. Ліга Європи УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Шахтар - Боруссія
(М). Ліга чемпіонів УЄФА
12:15, 17:55 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА 13:10
«Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 13:20 Зоря - АЕК. Ліга
Європи УЄФА 15:55 LIVE.
Кальярі - Сампдорія. Чемпіонат
Італії 18:50 Топ-матч 18:55
LIVE. Беневенто - Спеція.
Чемпіонат Італії 20:55 Огляд
вівторка. Ліга чемпіонів
УЄФА 21:40 LIVE. Парма Фіорентина. Чемпіонат Італії
23:40 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 23:45
Новини 07:10 М/с «Чорний
пірат» 08:05 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін» 09:00
Божественна літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна літургія
Української Греко-католицької
церкви 12:30 Недільна Свята
меса Римсько-католицької
церкви в Україні 13:30
Неймовірні світи Ціалковського
14:25 Телепродаж 15:00
Країна пісень 16:00 Т/с
«Модус» 18:00 Д/ц «Історії
вулканів» 18:40 Д/ц «Всі
на море. Гаваї» 19:35 Д/с
«Дика планета» 20:00 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 22:00
Х/ф «РИМСЬКА ІМПЕРІЯ.
НЕРОН»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.55 М/ф «Білал»
13.10 Х/ф «ЖИВА ВОДА»
14.25 Х/ф «2+1»
16.45 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Казки У

НТН
05.50 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТРИКУТНИК»
09.45 Х/ф «ЗАГАДКА
ЕНДХАУЗА»
11.35 Х/ф «ЗАСУДЖЕНИЙ»
13.20 «Легенди карного
розшуку»
15.40 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00 «Свідок»
19.35 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ»
21.20 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ
НОРОВЛИВОГО»
23.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДІ» (18+)

09:20 Т/с «Мої дівчата»
13:10 Т/с «Чужа»
17:00, 21:00 Т/с «День сонця»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Сліди в минуле»

СТБ
05:40 Х/ф «ДІВЧИНА БЕЗ
АДРЕСИ»
07:20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ВИПАДАЄ»
09:00 «МастерШеф - 10» 12+
12:55 «Хата на тата» 12+
14:55 «СуперМама 2»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
21:10 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+
23:10 «Детектор брехні» 16+

ICTV

05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
1+1
05:50 Теорія змови
06:00, 07:00 «Життя відомих
06:45 Антизомбі
людей 2020»
07:35 Секретний фронт
08:00 «Сніданок. Вихідний»
08:35 Громадянська оборона
09:00 «Лото-Забава»
09:30, 13:00 Т/с «Пес»
09:25, 12:45 «Світ навиворіт»
14:00 Х/ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»
09:45, 10:45 «Великі випуски з
16:10 Х/ф «МІЦНИЙ
Антоном Птушкіним 2»
ГОРІШОК-4.0»
11:45 «Світ навиворіт 11:
21:20 Х/ф «МІЦНИЙ
Китай»
ГОРІШОК-5:
18:15 «Українські сенсації 2020»
ГАРНИЙ ДЕНЬ, ЩОБ
19:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
ПОМЕРТИ»
21:00 «Танці з зірками 2020»
23:10 Х/ф «МЕРКУРІЙ У
НЕБЕЗПЕЦІ»
ІНТЕР

05.50 Х/ф «ЖАНДАРМ У
НЬЮ-ЙОРКУ» 08.00 «уДачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Інше життя» 12.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
16.50, 20.30 Т/с «Детектив
Ренуар» 20.00 «Подробиці»
21.35 Х/ф «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ
СОЛДАТИ...» 23.25 «Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Діти проти зірок
11:00 Х/ф «САХАРА»
13:30 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 2»
16:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 3»

18:50 Х/ф «ЛЮДИНАМУРАХА»
21:00 Х/ф «ЛЮДИНАМУРАХА ТА ОСА»
23:30 Х/ф «ЗМІЯ»

NEWS 10:20 «AUTO ГОЛ!»
2 сезон. 4 епізод (О. Бєлік).
Прем’єра 10:45 Журнал Ліги
чемпіонів. Прем’єра 11:15
Олександрія - Львів. Чемпіонат
України 13:00 Огляд матчів. Ліга
МЕГА
Європи УЄФА 13:55 LIVE. Рух
- Інгулець. Чемпіонат України
06.00 Бандитська Одеса
15:55 LIVE. Аталанта - Інтер.
07.05 Містична Україна
Чемпіонат Італії 17:55 Огляд
07.55, 17.40 Правда життя
середи. Ліга чемпіонів УЄФА
10.00 Речовий доказ
11.10, 22.35 Фантастичні історії 18:55 LIVE. Болонья - Наполі.
12.10 Крила війни
Чемпіонат Італії 21:20 «Великий
14.10 Сто одна ідея,
футбол» 23:20 Журнал Ліги
що змінила світ
чемпіонів 23:50 Ніцца- Монако.
15.40, 23.35 Дика природа Чилі Чемпіонат Франції
21.00 101 страва,
ТЕТ
що змінила світ
00.35 Гордість України
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф «Якось у лісі»
К-1
12.10 Х/ф «РЕГЕНТРУДА»
06:30 «TOP SHOP»
13.25 Х/ф «СВЯТИЙ
08:00 М/с «Кротик і Панда»
ВІНСЕНТ» (16+)
08:35 «Ух ти show»
15.30 Х/ф «БАТЬКО
09:10 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ
НАРЕЧЕНОЇ»
НІ НА ЩО»
17.15 Х/ф «БАТЬКО
11:15 Х/ф «ФАТАЛЬНА
НАРЕЧЕНОЇ 2»
КРАСУНЯ»
19.00 Одного разу під
13:15 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Полтавою
Бєдняков»
23.00 Х/ф «ЗАБУТИ САРУ
23:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
МАРШАЛ» (18+)
Бєдняков. Невидане»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
09:15 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
15:00 Х/ф «ГЕРОЙ»
16:55 9 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Шахтар»
19:00 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК»
21:00 Х/ф «ТЕРМІНАТОР:
ГЕНЕЗИС»
23:30 Х/ф «ВИВОРІТ МІСТА»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 18:50, 20:55
Топ-матч 06:10 ПСЖ - Ренн.
Чемпіонат Франції 08:10 Десна
- Минай. Чемпіонат України
10:00, 14:45, 23:00 Футбол

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «ДОБРОГО
РАНКУ!»
07.45 «Слово Предстоятеля»
07.50 «Будьте здоровi»
08.25 «Страх у твоєму домі»
12.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ»
13.45 Х/ф «ВІРНІ ДРУЗІ»
15.35 Х/ф «СІМ СТАРИХ І
ОДНА ДІВЧИНА»
17.15 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ
НОРОВЛИВОГО»
19.20 Х/ф «БЕРЕЖІТЬ
ЖІНОК»
22.00 Х/ф «НІЧНА БРИГАДА»
(18+)
23.50 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДІ» (18+)
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n Світ захоплень

Фото з особистого архіву Вадима МІЩУКА.

Петро (справа) був ритмістом, завжди грав на цимбалах, а Вадим – на гармошці.

Зірки волинського ютуба:
«Ми барабани та гармошку
навіть у похід із собою брали»
Коли музики Вадим Міщук із Волині та рівнянин Петро Нищий співають
разом, всидіти не може ніхто. Ще у далекому 2010-му вони ненароком
закинули в інтернет відео, де душевно виграють українську народну пісню
«Ой орали хлопці ниву», а запис «підриває» мережу й сьогодні
Ірина КРАВЧУК

олик був незапланованим: зняли на
пам’ять на відкритті
сезону полювання у Товпижині, що на Рівненщині. З моменту його появи минуло чимало
часу, але коментують й досі.
Тоді я створив канал на ютуб
тільки для того, аби люди, які
були з нами на святкуванні,
побачили відзняте. Хто ж знав,
що після такої випадковості

—Р

нас впізнаватимуть на вулицях навіть через десять років,
— розповідає, посміхаючись,
Вадим.
А почалася ця історія у
Луцькому педагогічному інституті на туристичному факультеті 1986–го, де чоловіки
й познайомилися. Коли зрозуміли, що обоє люблять українські пісні, цимбали й гармошку
з рук більше не випускали.
— Ми об’їздили разом всю

Україну: від Криму до Карпат… Завжди совали з собою
музичні інструменти, навіть у
походи. Ніхто не соромився
нести разом із важким рюкзаком ще й гармошку чи барабани. Бувало, по черзі ходили з бубном, дримбою, сопілками, мандолінами, потім
сиділи біля вогнища, співали
й людей веселили. А коли на
весілля якесь потрапляли, то
професійні музиканти не мали

www.volyn.com.ua

що робити, бо ми спочатку тихенько біля гостей співали, а
коли всі люди до нас переходили, то починалося справжнє
гуляння: навіть найбільш стримані бралися підтанцьовувати і підсвистувати, — діляться
товариші.
У Луцьку музиканти–самоучки стали затребуваними
зірками: виступали в КВН, на
всіх університетських заходах і вечірках. Їх навіть почали
впізнавати на вулицях.
— У нас виходило збирати
багато людей: вони до нас тягнулися, бо ми не думали про
свій зовнішній вигляд, не хвилювалися, що можемо забути
слова чи підведе апаратура.
Не вважали це виступом, просто йшло від душі. Українська
музика проста, тому все було
невимушено і щиро. Мама
мені навіть в армію гармошку
надсилала, щоб я зіграв на дні
десантника. Пам'ятаю, в залі
було 120 чоловік, які з початку
дійства навіть не смикалися,
поки я не затягнув «Мару-

записували їх у товстий зошит
і виконували. Одного разу зіграли на Херсонському вокзалі. Чули всяке на свою адресу,
але як же приємно було, коли
деякі місцеві жителі підходили
і дякували за те, що співаємо
українською. Ми ж завжди
першими на всіх святкуваннях
викрикували: «Будьмо, гей!».
Часу відтоді спливло немало. Тепер чоловіки стали
кумами й проживають у різних
містах: Петро — у Рівному, а
Вадим — у Луцьку. Кажуть, що
бачитися стали рідше, але про
музику аж ніяк не забули.
— Відкриття сезону полювання у Товпижині намагаємося не пропускати. Кожного року, починаючи з серпня,
туди приїздить багато мисливців: компанія чудова, тому,
звісно, будемо співати. Саме
там і зняли у 2010–му відео,
яке досі активно розгулює
мережею.
Нині цей запис переглянули майже два мільйони користувачів. За словами Вадима,

збирати багато людей: вони
« Удонаснасвиходило
тягнулися, бо ми не думали про свій
зовнішній вигляд, не хвилювалися, що можемо
забути слова чи підведе апаратура. Не вважали
це виступом, просто йшло від душі.

»

ся, апчхи, будь здорова!»: тоді
вже ніхто не міг спокійно сидіти, десантники ще й українською почали співати, — пригадує Вадим.
Чоловіки кажуть, що їм
навіть у голову не приходило
грати заради слави чи грошей, бо це б усе зіпсувало. За
їхніми словами, просто хотіли
виступати, веселити людей, а
головне — поширювати старі
українські пісні.
— У той час наша мова
була дивиною, а от російською говорити було модно.
Але ми сприймали все інакше:
збирали давні українські пісні,

кожного тижня додається по
сто тисяч переглядів. А повідомлення з подяками вони
отримують щодня, і не тільки
від українців, а й із Польщі,
Німеччини, Америки… Тож не
дивно, що часто впізнають їх
і тепер.
— Йду якось луцьким ринком й раптом муніципали зупиняють, мовчки дивляться на
мене, а потім кажуть: «Ой, це
ж ви на тому відео в ютубі співаєте!» Це було неочікувано,
але надзвичайно приємно, бо
нарешті модною стала не російська, а наша рідна — українська пісня. n

■ Кримінал

«ПОГОРІВ» СТОЛИЧНИЙ
НАРКОДІЛОК
За процесуального керівництва Луцької місцевої
прокуратури співробітники управління СБУ в
області спільно з працівниками Луцького відділу
поліції в межах розслідування кримінального
провадження про вчинення наркозлочинів
затримали у Луцьку 20-літнього киянина під час
отримання ним на пошті посилки із психотропною
речовиною — близько 1 кілограма PVP
Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство вважає, що
чоловік займався збутом наркотиків через
так звані закладки. Його поміщено в ізолятор тимчасового тримання.
Відомості про факт не-

С

законного придбання та
зберігання з метою збуту
психотропних речовин в
особливо великих розмірах
(ч.3 ст. 307 Кримінального
кодексу України) внесено
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Призначено низку експертиз. n
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ТРОЄ КРАЯН ПОСТРАЖДАЛИ
ВІД ЗЛОЧИННИХ ДІЙ ШАХРАЇВ
Зняття порчі, оплата послуг наперед та
врятування банківської картки від заблокування
— різними способами намагаються аферисти
заволодіти коштами своїх жертв
Марина БАЛДИЧ

онад 50 тисяч гривень
78–літня пенсіонерка
віддала невідомій особі,
аби та зняла порчу. Трапилося
це цими днями у центрі Ковеля. Зрозумівши, що її ошукали,
жінка звернулася до поліції. А
37–річна лучанка, довірившись псевдопрацівнику банку,
аби зберегти свою банківську

П

картку від заблокування,
ння, перерахувала майже 32
2 тисячі
гривень аферистам.. Молодий лучанин зробив
в передоплату за послуги із вантажних
перевезень та запчастин для
навантажувача. Гроші переказав через термінал самообслуговування шістьма платежами, всього — майже 14
тисяч гривень. Після цього
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підрядники уже не вийшли на
зв’язок, а свої мобільні телефони вимкнули.
Поліція вкотре застерігає
громадян бути пильними, аби
уберегтися від шахраїв. n
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