«Головного касира» Волинської митниці
затримали із понад 700 тисячами доларів с. 7

n Знай наших!

Фото з особистого архіву Ігоря ДІДЕНКА.
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n Ексклюзив

Ігор Діденко каже, що музика, як і Луцьк, завжди у його серці.

Фото із сайту youtube.com.
15 червня 1941-го народився
видатний український актор,
кінорежисер, сценарист
та письменник, лауреат
Шевченківської премії
1988 року (посмертно) Іван
Васильович Миколайчук.
Цьогоріч знаному митцю
могло виповнитися 80 літ.
Хоч Миколайчука вже
давно немає серед нас,
але він встиг лишити
по собі 34 зіграні ролі
у фільмах, 9 написаних
сценаріїв та дві режисерські
роботи. Всі називали його
«душею українського кіно»,
а Параджанов іменував Івана
своїм учителем і казав про
нього так: «Я не знаю більш
національного народного
генія. До нього то був
Довженко». З нагоди дня
народження Миколайчука
студентка ВНУ імені Лесі
Українки факультету філології
та журналістики Поліна
Стефурак взяла інтерв’ю
в своєї бабусі, народної
артистки України Людмили
Приходько, яка мала тісну
дружбу з Іваном та Марічкою
Роль Івана Палійчука у фільмі «Тіні забутих предків» принесла актору
Миколайчуками і поділилась
з української глибинки всесвітню славу.
своїми спогадами про
зіркове подружжя
Закінчення на с.

14

Р

Е

К

Л

А

М

А

ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ:
бетоняра, арматурника,
електрозварника,
монтажника залізобетонних
конструкцій, стропальника,
штукатура.
Офіційне працевлаштування.
Вахтовий метод роботи:
15 днів через 15.
Забезпечення житлом
та спецодягом.

Тел. 0509770080.

Фіналіст «Євробачення»
пообіцяв кореспондентці
нашої газети акапельно
заспівати «Волинь моя»
Цьогоріч на пісенному конкурсі Україна «наробила
шуму» на пів світу. Наша «веснянка» стала лідером
в італійському рейтингу музичних хітів Spotify. При
тому, що представники країни із Апеннінського
півострова посіли перше місце, а ми — 5. Композиція
зайняла четверту сходинку в європейському рейтингу
iTunes, а також десяту — у світовому. Нині пісня
продовжує підривати YouTube, її переспівують відомі
музиканти та цитують блогери. Голосно заявити про
себе Україні вдалося завдяки електрофолькгурту
Go_A, учасником якого є і лучанин Ігор Діденко.
В ексклюзивному інтерв’ю для «Газети Волинь» він
розповів, чому вважає оцінки суддів справедливими,
а чемпіонів конкурсу Maneskin достойними перемоги

Закінчення на с. 24
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ǺǳǻǥǮǺǮȌǰǶǱǹȍǲ
ǥǽǼȅȁǰǮȌǿȍǻǮ²
ȃǼȅȁǾǼǵǽǼǰǥǿȀǶȍǸ
Доброго дня! Мене звати Ольга. З віком ми всі стикаємося з букетом
захворювань і, на жаль, змушені йти в лікарню, пити пігулки, витрачати багато грошей, а головне, це нам зовсім не допомагає або допомагає
лише на деякий час. От і я зіткнулася з подібним.
Коли вже думала, що виходу немає,натрапила на рекламу в газеті про
бальзам Болотова і вирішила замовити, подумала, раптом допоможе. Винайшов цей бальзам Борис Васильович Болотов, відомий академік. Йому нині
вже майже 90 років! А це неодмінно щось та означає. Після того як я почала
пити його бальзам – стали траплятися дива. Спочатку в мене нормалізувалося травлення, відчула легкість і приплив сил, енергію. Рівень цукру з 9.1 знизився до 5.2, тиск нормалізувався, перестали боліти суглоби, спина. Минули
біль та набряки в ногах, майже зник варикоз. У мене навіть зморшки почали
розгладжуватись, подруги питають, чи не закохалась я?
А ще ні я, ні мій лікар не можемо пояснити ось що. У мене катаракта вже
9 років, і кожні 6 місяців я проходжу лікування. Прийшла до лікаря, а
вона і каже: «У вашому віці у вас такі зміни, що і у молодих таке рідко
трапляється, це дуже дивно, на моїй практиці такого ще не було!».
Дивлячись на мене, люди часто запитують, як я маю такий гарний
і щасливий вигляд, питають, чи є якийсь секрет. А я із радістю всім
розповідаю, що це все завдяки бальзаму Болотова.

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

«І сказав мені Іван Миколайчук:
«Кума, я нарешті здійснив
свою обіцянку: ванна
із шампанського — для тебе!»

ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɡɬɚɪɢɮɚɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

поштові витрати сплачує отримувач

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

250 ml
320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ

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

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ

ТЕРМІНОВО шукаємо бригаду
шпаклювальників (штукатурів).
Оплата за домовленістю.
Забезпечуємо житлом.
Тел. 0509770080.
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Фото із сайту poznavayka.org.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
11 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.06, захід — 21.31, тривалість
дня — 16.25).
Місяць у Близнюках, Раку. 1/2 день Місяця.
Іменинники: Андрій, Лука.
«Півонії вже квітнуть дивовижно...»

«Доню, благословляю. Іди захищай Україну!»
Фото з фейсбук-сторінки 14-ї ОМБр.

Ковельчанка з ім’ям князівни воює у піхотній
бригаді як психолог

Ї

14 ЧЕРВНЯ

15 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.33, тривалість
дня — 16.28).
Місяць у Леві. 5/6 день Місяця.
Іменинники: Уляна, Іван, Петро, Марія.
16 ЧЕРВНЯ

Побратими пропонують їй взяти собі позивний «Князівна».

навшись, що донька йде до війська. Особливо мама.
А слова батька зворушили її так, що закарбувалися
в пам’яті, певно, назавжди: «Доню, благословляю. Бо
знаю, що вдома ти не всидиш. Іди захищай Україну!».

За влучне псевдо
редакційному кролю —
премія!
У «Газеті Волинь» з’явився новий
«працівник». Чотирилапого взяли
на сайт volyn.com.ua на посаду
заступника редактора відділу інтернетновин
Ягідний сезон набирає обертів.

— Дівчата, ви не глянули, яка там ягода на ринку —
гарна чи поганюща? — пані середнього віку
з кошичком неспішно крокує в бік Центрального
ринку, що в Луцьку, налаштовуючись на торг.
У цей же час якась інша волинянка складає валізу,
готуючись на трускавки до «сусідів»

Ц

нями-запросинами, після
прочитання яких зітхається:
«Возимо вже багато років
до хороших панів! Заробітна плата 5–6 тисяч злотих
на місяць… (Злотий нині
коштує 7,4 гривні. — Авт.)
Тільки денні зміни по 10–
12 робочих годин 6 днів
на тиждень». Пани готові
платити чоловікам, жінкам,
сімейним парам. Віковий
ценз — до 60 років. Певно,
трускавка «панська» смакує
куди гірше, ніж домашня,
однак цінна хай важким, але
заробітком.

ого пишні вуса і ледь помітний, але елегантний хвостик уже свідчать про неабиякий потенціал. Принаймні поводиться
ненав’язливо, виглядає оптимістично й завдяки
таким чеснотам дарує натхнення колективу редакції. Проблема лиш у тому, що наразі не має
творчого псевдоніма. Отож у «Волині» оголосили конкурс серед читачів: той, хто вигадає
найвлучнішу кличку для пана кроля, отримає
його автограф, світлину на пам’ять та 250 гривень премії. Пропозиції приймаються на електронну адресу volyn.nova@gmail.com. У темі
повідомлення просимо зазначити «Псевдонім
редакційного кроля».

Й

Фото volyn.com.ua.

Поки що він зветься Кролик.

Лучанин, прогулюючись парком, що на Меморіалі Слави, побачив, як дитя розписує надмогильний
портрет воїна, а його ненька безмовно спостерігає

риголомшливу картину священник Валентин
Марчук зафіксував 3 червня. Він і його дружина
були шоковані поведінкою молодої жінки, яка
ніяк не реагувала на те, що чадо розмальовує надмо-

П

17 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.34, тривалість
дня — 16.29).
Місяць Діві. 7/8 день Місяця.
Іменинники: Софія, Марія, Назар, Петро.

n Золоті слова
світі – носії. Носії свого родового

«Усі ми в цьому
спадку і свого насіння. Свого досвідчення і свого таланту. Своїх історій і своїх мрій. Своїх успіхів і своїх помилок. Своїх думок і своїх надій... Просімо собі не рівних
доріг, а легкої ходи. Просімо собі не легкої ноші, а дужих пліч. Доти добре, доки несемо. Доки несемо ми».
Мирослав ДОЧИНЕЦЬ,
український письменник, журналіст.
Книга «Різнотрав’я» (2021 р.).

Софія ГАВРИЛЮК

Малювало по плиті загиблого під «наглядом» мами
Оксана КОВАЛЕНКО

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.34, тривалість
дня — 16.29).
Місяць у Леві, Діві. 6/7 день Місяця.
Іменинники: Дмитро, Клавдія, Павло.

n Погода

Полуниця буває «панська»
та домашня

ього року полуниця
дозріває пізніше: далася взнаки холодна
весна. Ціна на цей перший
вісник солодко-кислих
смаків літа нарешті стала
падати: від 85 до 65 гривень просять за кілограм
на ринку, у супермаркеті —
аж 120.
Є й інший «сорт» полуниці, який дає можливість
заробити якусь копійку чи
то пак злотий. Тож у соцмережах рясніє оголошен-

13 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.33, тривалість
дня — 16.28).
Місяць у Леві. 4/5 день Місяця.
Іменинники: Вікторія, Денис.

Фото Лесі ТУРЯНСЬКОЇ.

Олена КАЛЕНЮК

12 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.32, тривалість
дня — 16.27).
Місяць у Раку. 2/3 день Місяця.
Іменинники: Марта, Максим, Наталя, Роман.
Сонце (схід — 5.05, захід — 21.32, тривалість
дня — 16.27).
Місяць у Раку, Леві. 3/4 день Місяця.
Іменинники: Ярема, Антон, Борис.

Софія ГАВРИЛЮК

ї звати Анна Ярославівна, як доньку київського
князя Ярослава Мудрого, що згодом стала королевою Франції. Дівчина родом із Ковеля. У тоді
ще Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки вивчилася на економіста,
але одночасно на військовій кафедрі здобула і фах
офіцера-психолога. Анна розповідає, що коли пішла
на перше місце роботи, в якийсь момент зрозуміла, що їй потрібно у військо. Тож тепер вона — молодший лейтенант Збройних Сил України, заступник
командира механізованого підрозділу з морально-психологічного забезпечення в одній із бойових
бригад у складі Операції об’єднаних сил. Дівчина
розповідає, що збагнула за рік військової служби:
— З воїнами потрібно постійно спілкуватися. Тримати на контролі їхній емоційний стан, адже дається взнаки стомленість. Подекуди у хлопців бувають
негаразди вдома — і їх потрібно також вирішувати,
розмовляти з їхніми близькими, пояснювати, що й
до чого, аби воїни спокійно несли службу, а не нервувалися через побутові проблеми.
Анна згадує, як рік тому хвилювалися її батьки, діз-

www.volyn.com.ua

гильні плити солдат-визволителів Луцька від нацистських окупантів. «Спокійно спостерігала… Побачивши
нас, швидко забрала малечу і залишила місце спокою
воїнів», — написав священник у соцмережі.
Чоловік також повідомив, що малювання з надгробку вони з дружиною повитирали.

Пахне жасмином і дощем
О цій порі, яку часто називають «заквітчаним часом», цвіте рослина відома як «наречена», «король
запахів» і навіть «місячне сяйво любові». Усі ці назви
стосуються жасмину, куща з ніжно-білими квітами й
неймовірним запахом, який охоче використовують
парфумери й виробники чаю. Ще пишуть, що ця рослина є антидепресантом. Тож приводів милуватися
квіткою з вуаллю романтики достатньо, навіть у дощ
За прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометцентру Лесі Пасічник, 11 червня
буде мінлива хмарність. Вночі – без істотних опадів, а
от вдень варто очікувати короткочасного дощу й грози.
Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15–20. Температура повітря вночі – 10–15,
вдень – 22–27 градуси. За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього дня було 2010-го – плюс 32,
найхолодніше – 1982-го – 2 градуси вище нуля.
12 червня – мінлива хмарність, вночі без опадів, а
вдень знову прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу. Вітер північно-західний, 7–12
метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15–20. Нічна
температура повітря від 10 до 15 градусів тепла. Денна –
від 22 до 27.
13 червня буде хмарно з проясненнями й мокро.
Вночі помірний, а вдень – невеликий короткочасний дощ,
місцями гроза. Вітер північно-західний, 7–12 метрів за
секунду, подекуди пориви до 15–20. Нічна температура
повітря не зміниться, а от вдень – у межах 18–23 градусів
вище нуля.
У Рівному 11–12 червня буде хмарно, вдень
ура пові– короткочасні дощі. Температура
3-го
тря – 20–25 градусів вище нуля. 13-го
утримається хмарна погода. Весь
день дощитиме. Повітря прогрієтьсяя до
18 градусів.
Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
Тел. 72-39-32

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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Фото з фейсбук-сторінки Наталії БАЛЮК.

Фото Антона ОНИЩУКА.

Наталія Балюк: «Від влади я не взяла би премії, а от від вашої газети –
так, дякую!».

Віра Блеккер: «Бог працює завжди через людину».

Волинські «Оскари» отримали редакторка
зі Львова і Матір Тереза з Луцька
6 червня, у День журналіста України, ми оголосили лауреатів престижних нагород
від нашої газети і обласної організації НСЖУ
Олександр ЗГОРАНЕЦЬ,
головний редактор
газети «Волинь-нова»

ПИШЕ «КОРОТКО,
СИЛЬНО І СТРАШНО»
ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВЛАДИ

Премія імені Полікарпа Шафети за кращі публіцистичні
твори — Волинська обласна
(спільна від редакції нашої газети і місцевої спілки НСЖУ).
Але оскільки «Волинь-нова»
має всеукраїнський статус,
то цьогоріч ми вирішили підняти планку цієї відзнаки і вручити наш «Оскар» журналістці,
яка пише (тут довелося позичити слів у Максима Горького,
котрими він характеризував
творчість Василя Стефаника)
«коротко, сильно і страшно»
для влади, для будь-якої влади — головному редактору
львівської газети «Високий
замок» Наталії Балюк, колонки
якої і цитати багато разів прикрашали шпальти нашої газети.
Вручаючи цю нагороду
пані Наталії, ми попросили
розповісти, чи мала вона відчуття страху, пишучи критичні
публікації, і якою була реакція
влади на її гострі матеріали?
— Якщо брати до уваги період панування на Львівщині
брата Віктора Медведчука —
Сергія Медведчука — коли він
очолював податкову за часів
Кучми (1997–2004 роки. —

Ред.), то ми пережили і маски-шоу з автоматами в друкарні, і шантаж… — говорить
пані Наталія. — Податкова
погрожувала нас оштрафувати на мільйон доларів, казали:
«Хай ваш редактор (заслужений журналіст України Степан
Курпіль, чоловік Наталії Балюк. — Ред.) іде на перего-

« Податкова
погрожувала нас
оштрафувати
на мільйон доларів,
казали: «Хай
ваш редактор іде
на переговори
до Медведчука».
Що ми тільки
не пережили…

»

вори до Медведчука». Що ми
тільки не пережили… У мене
в цей період відчуття страху
не проходило ні на секунду
щодня — і при цьому ми писали критичні і негативні матеріали щодо Кучми. І кожного
разу, коли виходила така публікація, Степан Володимирович сидів і чекав на дзвінок
з «вищих кабінетів» — і часто
він був. Але, на щастя, місцева
влада намагалася якось амортизувати ці речі…
Після Помаранчевої ре-

волюції вже настала свобода
слова. І потім навіть Янукович
нічого не зміг із нею вдіяти,
бо, образно кажучи, джина
було випущено на волю…
Якщо брати теперішню владу,
до якої я критично налаштована, то стосунки у нас непрості. Наприклад, багато років
«Високий замок» друкував
на рекламній основі розпорядження Львівської обласної державної адміністрації,
а з нинішнього року вони розірвали договір. У приватній
розмові один із наближених
до керівництва сказав, що
забрали від нас друк розпоряджень і передали в іншу газету, бо «ви написали статтю
проти нашого губернатора».
Хоча нічого в ній такого образливого не було, ніяких гучних розслідувань, відкриттів.
Просто така підколка, в якій
у легкій формі було вказано
на недоліки…
— А що б ви найперше
запитали у Президента
Володимира Зеленського,
якби отримали таку можливість?
— «Навіщо це йому?» —
усміхається. — Я б могла
поставити багато питань, але,
на жаль, судячи з його відповідей на цих пресконференціях і постановочних інтерв’ю,
де сльози заважають говорити, то ніяких відповідей не от-

римала б…
Розумієте, я люблю брати
інтерв’ю в людини, яка мені
хоча би чимось була внутрішньо симпатична. На жаль, нинішній Президент не викликає
у мене таких почуттів. Мені
його шкода… (відеоверсію
інтерв’ю з Наталією Балюк,
в якому ви дізнаєтесь, що
до журналістики вона займа-

премія —
« І4ваша
тисячі гривень —
обіцяю, буде
направлена
у благодійне
русло тим, хто
цього найбільше
потребує.

»

лася спортивною гімнастикою, як політик Юрій Луценко
подарував їй рукавицю з тюрми і про те, чому вона почала
вести свій Youtube-канал «Балючі теми», можете переглянути незабаром на нашому
сайті volyn.com.ua. — Авт).
«ЯКБИ НЕ БУЛО ДОБРИХ
ЛЮДЕЙ, ТО СВІТ БИ
ЗАГИНУВ…»

А щоб вручити премію «За
служіння суспільству» імені
Степана Сачука, ми відправилися у резиденцію волинської
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Матері Терези — так у нашому
краї називають виконавчу директорку «Мальтійської служби
допомоги» Віру Блеккер, яка
разом зі своїм чоловіком Гюнтером Блеккером понад 20 років
приходила у домівки волинян,
де оселилася біда. На жаль,
у 2017-му чуйне серце її Любові
життя перестало битися…
«Якби всі, кому Гюнтер
Блеккер протягнув у біді руку,
прийшли з ним попрощатися,
то це були б десятки тисяч волинян», — написала тоді журналістка нашої газети Галина
Світліковська. На жаль, жоден
із волинських чиновників першого штибу не вклонився людині, яка, по суті, робила їхню
роботу, але на волонтерській
основі…
На щастя, Віра Мефодіївна
продовжує сімейну естафету
Милосердя — і нині вже 25 років, як «мальтійці» створили
у Луцьку планету Добра, і щодня творять тут дива. От навіть
під час нашої розмови пані
Віра на хвилинку відлучилася,
бо «прийшла одна жінка, якій
після перелому руки потрібен
налікотник, а їй після операції
дорога кожна копійка…»
— І ваша премія — 4 тисячі
гривень — обіцяю, — говорить пані Блеккер, — буде
направлена у благодійне русло тим, хто цього найбільше
потребує.
А я дивлюсь на цю маленьку, худеньку жіночку, яка взяла
на свої плечі таку, здавалось
би, непосильну роботу, й дивуюся, звідки вона бере сили.
Тому й запитую:
— Коли ви вранці молитеся, що просите у Бога?
— Благословення. Для
себе і для всіх.
— А хто із вас був добріший: ви чи пан Гюнтер?
— О, я завжди казала, що
він добріший, — сміється. —
Я така імпульсивна, а він більш
вдумливий. Гюнтер як німець
завжди мусив подумати,
а тоді зробити. Але він ніколи
не проїхав мимо, як бачив, що
на дорозі стоїть поламана машина, завжди зупинявся і запитував, чи потрібно чимось
допомогти.
— Кажуть, що люди —
це руки Бога на Землі. Погоджуєтесь із цим твердженням?
— Абсолютно, тому що Бог
працює завжди через людину… Якби не було добрих людей, то світ би загинув. n

Відео з вручення — на сайті
VOLYN.COM.UA

ГА З Е ТА
н а в и х ід ні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської
області), 60307 (для читачів інших
областей).

ніхто

Читанка ТАК
не КОХАВ
ДЛЯ ВСІХ
С

передплатні індекси:
97847
(для читачів Волинської
області),
60313
(для читачів Рівненської
області),
60780
(для читачів інших областей).

Місячник

Цікава

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІІ

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Тижневик

Тижневик

Передплатіть наші видання на II півріччя 2021 року –
і отримайте мультиварку чи кухонний набір
volyn.com.ua

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392,
86772
(для читачів Волинської області), 60779
(для читачів інших областей).
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n Політика

n Життя вдалося

Фото із сайту glavcom.ua.

Волинський суддя має
найдорожчий гібридний
автомобіль
Журналісти вивчили декларації голів українських судів
і порівняли їхні автомобілі
Василь КІТ

один кросовер — Mitsubishi
Outlander 2013 року.

олова Волинського апеляційного суду Віктор
Гапончук задекларував
гібридний кросовер Toyota
RAV4 за 38,7 тисячі доларів
2020 року випуску. На перший погляд, це звичайний
кросовер, на якому їздять
тисячі українців. Але у цьому випадку мова йде про гібридну версію автомобіля,
яка коштує помітно більше,
зазначає видання «Главком».
Адже гібридні авто оснащують додатковим мотором та
іншим складним та дорогим
обладнанням, яке необхідне
для роботи складної силової
установки. Відтак Віктора Гапончука можна назвати власником найдорожчого авто в
умовній «номінації» «гібридні
автомобілі» серед голів українських судів. У гаражі пана
Гапончука, між іншим, є ще

Г

ДО РЕЧІ

Серед керівників судів
найдорожче авто має Ярослав
Головачов, голова Київського
апеляційного суду. Його BMW
X5 2018 року випуску коштує
від 78 тисяч доларів.
А найбільше автомобілів —
вісім — задекларував голова
Житомирського апеляційного
суду Юрій Жизнєвський. Два
з них — це великі дорогі позашляховики Toyota Land Cruiser
200 — 2010 та 2018 року випуску. Також у Жизнєвського є
два радянські автомобілі: ЛуАЗ
967 та ГАЗ-69. Останній —
1968 року випуску. Це найстаріша машина з тих, які є у голів
українських судів. Ще один цікавий екземпляр у декларації
Жизнєвського — Nissan Micra,
котрий є найменшим автомобілем. n
Колаж volyn.com.ua.

Згідно з опитуванням, 57,4% не вірять у щирість оголошеної Зеленським боротьби проти олігархів,
водночас 31,5% оцінюють її позитивно.

Президент просить посунутись
старих олігархів — ідуть нові
За допомогою так званого законопроєкту про олігархів, внесеного
у Верховну Раду, Володимир Зеленський вбиває одразу кілька зайців
Дарія КЛИЧ

о–перше, спробує витиснути з політики або принаймні попсувати нерви
Петру Порошенку, до якого має явну
неприязнь. У команді Зеленського вже заявили, що п’ятий Президент і лідер партії
«Європейська Солідарність» — перший у чер-

П

Зеленський іде
« Володимир
шляхом Володимира Путіна
— прикриваючись красивими
гаслами, прибирає з арени
політичних конкурентів,
дозволяючи залишитись при
справах тим олігархам, які
хвалитимуть його у своїх ЗМІ.

Ось на такому гібриді гасає пан Гапончук (фото авто ілюстративне).

n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент,
лідер «Європейської Солідарності»,
схвально відгукнувся про телефонну
розмову, яка відбулась між президентами
США та України Джо Байденом
і Володимиром Зеленським:

«

Яким би не було наше ставлення до влади, «Європейська Солідарність» як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним
фронтом у питаннях, що стосуються
європейської та євроатлантичної інтеграції,
міжнародної коаліції на підтримку України,
безпеки та відсічі російській агресії. Це —
наш принциповий підхід. Бажаю успіху
владі. Коли йдеться про наші інтереси у світі, ми одна національна збірна, а не політичні опоненти.

»

Р Е К Л А М А

ПРОДАМ КІЛЬЦЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ
І КРИШКИ З ЛЮКАМИ

(для облаштування
ям, септиків,
каналізації):
2, 2 м (кільце, кришка) – 2300 грн/шт.
1, 7 м (кільце, кришка) – 1500 грн/шт.
1, 2 м (кільце, кришка) – 900 грн/шт.
ТЕЛ. 050 67 42 465.

»

зі у реєстр олігархів. Хоч взагалі сумнівно, що
він має бути у цьому списку. Адже Порошенко
не володіє жодною монополією і його бізнес
не залежить від державних замовлень, тобто
бюджету. Електрику, нафту, газ тощо українцям продають зовсім інші люди. А Петро
Порошенко торгує солодощами, конкуруючи з іншими виробниками. Хочете — купуйте,
хочете — ні. А боротьба з олігархами — це насамперед позбавлення їх монополії, а цього
законопроєкт якраз не передбачає.
По–друге, коли «простий хлопець» з народу на посаді президента оголосив вендету багатіям, це сподобається значній частині
виборців. Чудовий піар. Хоча Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після того,
як за допомогою телеканалу «1+1» допоміг

Зеленському виграти вибори, фактично нічим не ризикує, бо на відміну від Порошенка
не бере безпосередньої участі у політичній
діяльності. Вже сміється, що пошиє костюм
та нашиє і на нього зірку «Олігарх».
По–третє, згідно із законопроєктом, ті
люди, яких Зеленський вустами РНБО призначить олігархами, не зможуть брати участі
у великій приватизації. Це означає, що ще недорозпродані залишки державної власності
можуть дістатись його друзям із «95 кварталу». І тоді олігархів, навпаки, може стати ще
більше…
Словом, Володимир Зеленський іде шляхом Володимира Путіна — прикриваючись
красивими гаслами, прибирає з арени політичних конкурентів, дозволяючи залишитись
при справах тим олігархам, які хвалитимуть
його у своїх ЗМІ. «Клоун», як не раз називали
Зеленського, набагато хитріше і вправніше
вибудовує авторитаризм, ніж це робив, наприклад, бандит Віктор Янукович.
ЩО У ЗАКОНОПРОЄКТІ?

РНБО може внести особу в «реєстр олігархів», якщо вона одночасно відповідатиме
трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби
масової інформації; володіє активами в розмірі понад один мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2,27 млрд грн,
або 84 млн дол.); є кінцевим бенефіціарним
власником суб’єкта природних монополій
або монополістом на загальнодержавному
товарному ринку.
Для внесених до реєстру олігархів передбачені санкції: їм буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій,
а також бути покупцем у процесі приватизації
великих об’єктів. n

n Про це говорять

Маємо збудувати університет
за 7 мільярдів і посадити мільярд дерев
Президент України Володимир Зеленський продовжує ошелешувати ідеями,
які викликають сумнів у їхній доцільності чи реалістичності
Леонід ОЛІЙНИК

ещодавно він поставив завдання за
два роки побудувати новий «президентський» університет вартістю у
7 мільярдів гривень, а цими днями під час
всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія» підписав указ, який передбачає, що
впродовж трьох років в Україні буде висаджено один мільярд дерев. Через це главу держави дехто взяв на кпини: мовляв,
перш ніж щось пропонувати, треба до рук

Н

узяти хоча б калькулятор. Це не полінувався зробити колишній політик Тарас Чорновіл. «1 000 000 000 дерев за три роки:
333 333 333 дерева за рік; 913 242 в день;
38 052 за годину; 634 за хвилину; 10-11 дерев за секунду. Щодня, вдень і вночі, взимку
й посеред літньої спеки, коли жодне дерево
не приживеться, — підрахував він і і зробив
висновок: — Фраза (слова Зеленського про
мільярд дерев. — Ред.) прозвучала лише
тому, що хтось вирішив, що вона сподобається бездумному «насєлєнію». n

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
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n У номер!

У Києві відбувся з’їзд партії «Європейська Солідарність», на який
прибуло понад тисячу делегатів
Фото із сайту eurosolidarity.org.

Петро МАКАРУК

Лія ЛІС

ід час виступу лідер партії
Петро Порошенко закликав до об’єднання. «Наше
з вами завдання — не тягнучи ковдру на себе, об’єднавшись з нашими партнерами по демократичному
колу, сформувати потужну коаліцію
опозиційних проєвропейських сил,
яка поверне країні професійну владу, врятує Україну від хаосу, некомпетентності і дилетантизму. У нас
є план, який будується на нашій
програмі, на нашій стратегії — чіткій, прогнозованій і передбачуваній», — заявив він.
Порошенко також закликав
партійців бути уважнішими до соціальних проблем українців. Він

П

тже, середній
ній
заробіток голів
олів
обласних ценен
трів України становить 53 тисячі гривень
на місяць. Найвищою вона є у мера Запоріжжя Володимира Буряка — 114 тисяч
гривень. Окрім цього, до переліку лідерів
за розміром зарплати входять мер Луцька
Ігор Поліщук (на фото) (77 тисяч гривень),
Кропивницького Андрій Райкович (73 тисячі
гривень) і Хмельницького Олександр Симчишин (64 тисячі гривень). Керівник Києва
Віталій Кличко отримує 60 тисяч гривень.
А ось найнижчі зарплати у мера Херсона Ігоря Колихаєва («смішні» 15 тисяч
гривень), мера Одеси Геннадія Труханова
(23 тисячі гривень), мера Житомира Сергія
Сухомлина (30 тисяч гривень), мера Львова
Андрія Садового (33 тисячі гривень) та мера
Івано-Франківська Руслана Марцінківа
(39 тисяч гривень). n

О

нас є план, який
« Убудується
на нашій
програмі, на нашій
стратегії — чіткій,
прогнозованій
і передбачуваній.

Можливо, це й
непогано,
бо якщо
а
керівник міста
розраховує
на зарплату,
значить
не краде?

Фото із сайту volynnews.com.

«Гуртом!» — Порошенко закликав
створити опозиційну коаліцію

Міський голова Луцька
має одну з найбільших
зарплат серед мерів

«Нинішня влада не розв’язує проблеми країни, вона і є наша головна проблема».

»

нагадав, що з 2015-го по 2019 рік
мінімальна заробітна плата підвищилась утричі, бюджети розвитку
громад зросли в 9–15 разів, а нинішня влада навпаки — забрала
кошти у місцевого самоврядування.
Як зауважив у коментарі щодо
виступу лідера «ЄС» виконавчий

директор Міжнародного фонду
«Відродження» Євген Бистрицький,
тепер «до гасел «Армія, мова, віра»
долучились «Турбота та захист
українців».
ДО ТЕМИ

и Учасників з’їзду привітав
міський голова Києва Віталій Кличко, який заявив, що «всі проєвропейські сили мають зробити все

для незворотності України на європейському шляху розвитку».
и На з’їзді була презентована нова й унікальна для українського політичного середовища
«ЄС платформа», за допомогою
якої депутати всіх рівнів і партійці зможуть комунікувати між собою онлайн, ділитися досвідом
і оперативно вирішувати спільні
завдання. n

n Цікавий світ

Фото із сайту tsn.ua.

На УЗД медики бачили тільки 8 діток,
а при кесаревому розтині виявилось 10!

n А ви знали?

Більше половини українців — проти другого
терміну Зеленського
54% наших співвітчизників заявили, що за останні два роки стали
біднішими
Микола РИМАР

гідно з опитуванням, 54,5%
громадян України не хочуть,
щоб Володимир Зеленський висував свою кандидатуру
на другий президентський термін, а підтримують ще одне його
балотування 37% респондентів.
При цьому більшість опитаних — 54,4% — вважають, що
за останні два роки фінансове
становище їхньої родини погір-

З

Р Е К Л А М А

12 та 19 червня

шилося. Про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6%
стверджують, що нічого не змінилося за цей період. 91,5% респондентів кажуть, що за останній
рік зіштовхувалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги, а 90,6% — зі зростанням
цін на основні харчові продукти.
Найбільше респондентів —
42,9% — вважають основною
причиною економічної кризи високий рівень корупції. Трохи мен-

ше (33,8% опитаних) пояснюють
кризу некомпетентністю влади.
Незначна кількість причинами
назвали війну на Сході України
(10,6%) і пандемію коронавірусу
(8,3%).
Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології із 27 травня по 1 червня
2021 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення
(віком 18 років і старше) України. n

Народила одразу
десятьох дітей
Багатодітною матір’ю одразу стала
37-річна Ґосіаме Тамара Сітгол
із Південно-Африканської Республіки
Наталка ЧОВНИК

ологи в Ґосіаме прийняли 7 червня
на 29-му тижні вагітності. Дітей — сімох хлопчиків і трьох дівчаток — вона
народила через кесарів розтин. Окрім того,
шість років тому у неї народилися двоє близнюків.
Ґосіаме, схоже, є рекордсменкою за кількістю народжених за раз дітей. Такої кількості
новонароджених досі не фіксували. У травні 2021 року повідомлялось про 25-літню
жительку Малі Халіму Сіссе, яка народила
за один раз дев’ятеро дітей у клініці в Марокко. Тим часом новонароджені малюки Ґосіаме наступні кілька місяців мають провести
в інкубаторі для спостереження, оскільки
вони з’явилися на світ недоношеними. n

П

n Пряма мова
Мирон МАРКЕВИЧ, колишній тренер національної збірної України, про істерію, яка

«

охопила Росію через те, що на новій футбольній формі збірної України зображені контури
карти нашої держави з Кримом та є гасло «Слава Україні! – Героям слава!»:

Перш за все, хотілося б порадити цим російським «експертам» краще зайнятися допінговими
скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під
своїм прапором, і вони виступають без гімну (заборона діє до грудня 2022 року –
Ред.). А їхні нахабні вимоги щодо обрису кордонів України на нашій ігровій формі
взагалі не витримують критики. Адже це саме росіяни окупували нашу територію,
а тепер ще сміють щось коментувати й рекомендувати. Я повністю погоджуюся з
президентом УАФ Андрієм Павелком у тому, що новий дизайн футболок надаватиме сил нашим гравцям, адже вони битимуться за всю Україну: від Сімферополя і
Севастополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода.

6

10 червня 2021 Четвер

Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Офіційно

Фото із сайту prezident.gov.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри видавничої справи
Ін
Інституту журналістики Київського університету
імені Бориса Грінченка

Минуло 30 літ і три роки –
час нагадати Європі,
як козаки у футбол грали!
Серця сотень мільйонів уболівальників уже
б’ються у пришвидшеному ритмі.
В холодильниках заготовлений улюблений пінний
напій. На екранах телевізорів протерто найменші
порохи. Адже на порозі велике свято – завтра,
11 червня, стартує Чемпіонат Європи з футболу
2020 року, або ж просто Євро-2020!
ому не Євро-2021? Бо насправді цей турнір мав відбутися ще торік, проте був відкладений через оту
кляту коронавірусну заразу. Ну а назву вирішили
не змінювати. До речі, літні Олімпійські ігри, які відбуватимуться в Японії у липні-серпні, також увійдуть в історію
як Токіо-2020.
Але що нам до тієї назви? Головне, що у фінальній частині
Євро братиме участь Національна збірна України! До речі,
вже втретє у своїй історії.
Дебютували ми на домашньому Євро-2012. Тоді на груповому етапі обіграли у Києві Швецію (пам’ятний дубль
Шевченка у відповідь на гол Ібрагімовича!). А потім двічі
«всуху» програли у Донецьку (це ж треба було так вчудити
з місцем проведення матчів нашої збірної на догоду Ахметову з Януковичем!) французам та англійцям… На тому турнір
для нашої збірної і завершився.
Згодом ми зуміли пробитися на наступний ЧЄ —
Євро-2016. Щоправда, інакше як ганьбою тодішній виступ
«тризубих» не назвеш. Ми програли всі три поєдинки в групі — Німеччині, Польщі та Північній Ірландії, не спромігшись
навіть забити жодного м’яча (тож оті два «прощальні» голи
Шевченка у ворота шведів на «Олімпійському» досі лишаються єдиними забитими збірною України на європейських
першостях).
По правді сказати, на Євро-2020 ми також їдемо далеко не в статусі фаворитів (такими, на думку букмекерів,
вважаються французи, англійці, бельгійці, іспанці, португальці та німці). Хоча виходити з групи, де нашими суперниками будуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія,
ми таки майже зобов’язані! Бо «взувати» австріяків можна
(це збірна приблизно однакового з нами рівня), північних
македонців — треба (букмекери вважають їх абсолютними
аутсайдерами з-поміж усіх учасників турніру!). Ну а Нідерланди — то, звісно, Нідерланди! Хоча й тут можна згадати
історію 33-річної давнини…
Чемпіонат Європи з футболу 1988-го. У фінальній частині тоді брали участь лише вісім збірних (на Євро-2020,
як і на Євро-2016, буде втричі більше — 24!). Проте й у когорту цих восьми обраних пробилася збірна СРСР. Ну, як «збірна
СРСР»: взяли 11 футболістів київського «Динамо», гравця
тоді ще дніпропетровського «Дніпра» Івана Вишневського,
вихованця закарпатського футболу (ексгравця ужгородської
«Говерли», чернівецької «Буковини» та одеського «Чорноморця» — але на той момент уже футболіста московського
«Спартака») Віктора Пасулька й роздали їм футболки з гербом «єдінава і магучєва». В заявку, щоправда, треба було
включити не 13, а 20 футболістів — тож ще сімох гравців довелося добрати із представників інших народів неозорого
СРСР (більшості з них була завідомо відведена «почесна
роль» статистів-прогрівачів лави запасних). Ну а тренував
ту «союзну збірну» такий собі ВВЛ — той самий легендарний
українець Валерій Васильович Лобановський із того самого
київського «Динамо».
І ось у груповому раунді на Євро-1988 та «СРСР» здолала
Нідерланди 1:0, зіграла внічию з Ірландією (1:1) та «взула»
Англію (3:1). Вийшовши у півфінал з першого місця, наші
(тобто, українці) не помітили там Італію (2:0).
А ось у фіналі команду Лобановського (смішно казати
«збірну СРСР») доля знову звела з тими ж таки, нещодавно лупленими, Нідерландами. На жаль, 25 червня 1988-го
у Мюнхені сталося те, що сталося, — таки нічогенька команда Рональда Кумана, Франка Райкарда, Рууда Гулліта
та Марко Ван Бастена взяла реванш за нещодавню поразку
і виборола золото.
33 роки потому срібло Чемпіонату Європи (якби раптом цьогоріч вдалося повторити результат, здобутий
на ЧЄ-1988) нам, мабуть, теж здалося б гіркуватим — бо ж
таки не золото… А якщо серйозно, то навіть потрапляння
збірної України на Євро-2020 у півфінал сприймалося б нами
як грандіозний успіх, а футбольним світом — як величезна
сенсація.
Ну а там — у поки намріяному півфіналі — ми б таки трохи поборюкалися! До того ж саме на чемпіонатах Європи
футбольні боги бувають ще й якими жартівниками, шиючи у дурні всіляких букмекерів та прогнозистів. Згадаймо
сенсаційного тріумфатора Євро-1992 — збірну Данії. Або ж
несусвітнє золото збірної Греції на Євро-2004… n

Ч

«Бізнес має бути прозорим і розвиватися не за рахунок державних інтересів», —
підкреслив Володимир Зеленський.

У партії «Слуга народу»
відповіли на критику
законопроєкту про олігархів
Зареєстрований документ зачіпає інтереси надто багатьох
впливових осіб у політиці та бізнесі. Тому не дивно, що його
свідомо намагаються дискредитувати
Олексій МАРЧУК

ей законопроєкт —
перше рішення за всі
30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи.
Він стверджує: так, в Україні є
олігархи. Так, вони впливають
на політику. І так — цього більше не буде», — заявив Володимир Зеленський у відеозверненні.
Президент окреслив свою
позицію: бізнес має бути прозорим і розвиватися не за рахунок державних інтересів. Має
платити податки, а не «відкати». Фінансувати благодійні
проєкти, а не групи депутатів
у парламенті.
«Усіх, хто готовий працювати так і тільки так, — ласкаво просимо. А ті, хто не захоче
жити й працювати за новими
й чесними правилами, — опиняться поза грою», — попередив Президент.
У керівництві політичної
партії «Слуга народу» наголошують, що бурхлива реакція
деяких політиків та представників великого бізнесу на законопроєкт про олігархів показала, наскільки він є «незручним»
для багатьох впливових осіб —
як у політиці, так і в бізнесі.
Голова партії Олександр
Корнієнко наголошує, що критика та спротив ухваленню
цього законопроєкту — це деструктивна позиція опонентів,
і суспільство її не підтримує.
«Ми хочемо створити нові

«Ц

правила, які змінять систему.
Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання, спрямоване на те, щоб в Україні було
реальне верховенство права,
а не грошей. Наші опоненти зараз тільки критикують,
а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати
деструктивний вплив олігархів. Така активність не може
дати результату — суспільство
її не сприйматиме», — переконаний Корнієнко.

Він вважає, що через спротив олігархічних груп впливу ухвалити цей законопроєкт буде
нелегко. Але запевняє, що парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.
«Після реєстрації у Верховній Раді будь-який законопроєкт опрацьовують у комітетах,
голосують у першому читанні,
потім вносять поправки. Впевнений, що до законопроєкту
про олігархів побачимо тисячі
поправок, можуть бути й альтер-

законопроєкту про олігархів побачимо
« Дотисячі
поправок, можуть бути й альтернативні
законопроєкти. Але ми пройдемо цей шлях
та ухвалимо цей важливий закон.
А голова фракції політичної
партії «Слуга народу» Давид
Арахамія вважає, що критика
законопроєкту свідчить про
намагання зберегти вплив олігархів на соціально-політичні
процеси в Україні.
«Ми побачили першу реакцію: впливові політичні діячі
почали несамовито дискредитувати намагання Президента
позбавити Україну олігархічного впливу. Дехто договорився
вже й до того, що олігархи —
це ледве не основа демократії
в країні. Але влада Януковича
була вищим вираженням олігархічної моделі в українській
політиці. Усі бачили, чим це закінчилося», — нагадує Арахамія.

»

нативні законопроєкти. Але ми
пройдемо цей шлях та ухвалимо цей важливий закон», — прогнозує Арахамія.
Виборцям він пропонує дивитися на реакцію всіх тих, кого
закон може стосуватися. І робити відповідні висновки. Це допоможе зрозуміти, хто в країні
підіграє олігархам.
«Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею
та не пропонують конкретних
кроків для того, щоб олігархи
більше ніколи не змогли впливати на всю країну у своїх інтересах, то це і є допомога олігархам», — каже очільник фракції
«Слуга народу». n

Більше новин – на сайті VOLYN.COM.UA

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua

n Такі реалії

Фото із сайту obozrevstel.com.
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І не потрібно їхати на операцію
до Києва чи Луцька
У Ковельському МТМО упродовж травня лікарі
повернули шанс на повноцінне життя шістьом
пацієнтам, провівши їм стентування сонних артерій
Оксана КРАВЧЕНКО

кладні ендоваскулярні операції успішно освоїла команда
спеціалістів відділення інтервенційної радіології на чолі
з Олександром Голубом. На сторінці Ковельського МТМО
у фейсбуці йдеться про порятунок 59-річного чоловіка, який
звернувся зі скаргами на часту втрату свідомості, оніміння половини обличчя та частини тіла. Йому зробили УЗД та виявили
гемодинамічний стеноз правої внутрішньої сонної артерії. Завдяки проведеному стентуванню відновлено нормальний кровотік артерією до головного мозку. Пацієнта виписали додому,
і подальше лікування він отримує амбулаторно.
А 70-літня жінка до ковельських лікарів потрапила вже з інсультом. Проведена ангіографія виявила критичне звуження
правої сонної артерії — на 99%. Часу на роздуми було мало,
адже була загроза повторного важкого нападу.
Команда фахівців МТМО і у цьому випадку спрацювала
швидко й професійно. Кровотік артерією до головного мозку
було відновлено після встановлення стента. Операція пройшла
успішно. n

С
Вилучені кошти були місячним «кешем» для причетних до корупційної схеми.
Кажуть, що зазвичай ця сума більша і сягає 1,5 мільйона доларів.

Затримали «головного касира»
Волинської митниці
Начальник відділу поста «Ягодин» віз до Києва своїм
покровителям понад 700 тисяч доларів
Євгенія СОМОВА

а трасі Київ — Чоп зупинили начальника відділу
митного поста «Ягодин»
Михайла Бурдейного (на фото)
із 704, 3 тисячі доларів у багажнику автівки. Чоловік, якого називають «головним касиром»,
віз «зелені» до столиці тим, хто
прикриває хабарників. Отримати їх перешкодили працівники
Державного бюро розслідувань.
За його інформацією, на Волинській митниці запровадили
корупційну схему: за хабарі пускали через кордон вантажі без
сплати обов’язкових платежів.
Оборудку організували співробітники керівної ланки митниці.
Бюро розслідувань розпочало
кримінальну справу за фактом
незаконного збагачення одного
з них — Михайла Бурдейного.
Слідчі вважають, що посадовець збирав гроші за переміщення на територію України
вантажів без сплати передбачених законодавством платежів
і розподіляв між іншими правоохоронними органами, які «кришували» волинських митників.
Вилучені кошти були місячним
«кешем» для причетних до корупційної схеми. Кажуть, що
зазвичай ця сума більша і сягає
1,5 мільйона доларів. У травні
митники недобрали хабарів,
оскільки було багато вихідних.
Та й собі дещо треба було залишити.

Н

До речі, крім пачок доларів,
поділених на певні суми, аби
не помилитися, кому скільки
дати, в автівці знайшли записник із прізвищами. Дуже відомими, стверджує журналіст
Євген Плінський, котрий займався розслідуванням справи. Серед них — і чоловіка, який
хотів очолити митницю чи стати
заступником міністрів фінансів.
Начальнику відділу митного

Як чорниці та гриби
«підгодовують» бюджети

та тютюнові вироби. Її затримали польські митники на своїй території. Наші не помітили.
Однак, попри скандали довкола нього, Михайлові Бурдейному вдавалося виходити сухим
із води. Посадовець був серед
100 митників, відсторонених
у квітні від виконання службових обов’язків. Проте згодом
знову повернувся на посаду.
Дисциплінарна комісія Дер-

що попри усі скандальні історії,
« Зазначимо,
пов’язані з ним, Михайло Бурдейний брав участь
у конкурсі на заміщення посади керівника
Волинської митниці.
поста «Ягодин» інкримінують
вчинення правопорушення
за ознаками кількох статтей
Кримінального кодексу України. Зокрема, статті 364 —
зловживання владою або
службовим становищем. Зазначимо, що пан Бурдейний —
фігурант не одного скандалу
на кордоні. Подейкують, що
він відкриває ворота митниці
для тіньових вантажів, зокрема і бурштину. Волинські ЗМІ
вже повідомляли про те, що
його зміна пропускала автомобілі із цигарками до Польщі,
а в лютому цього року — вантажівку з дипломатичними
номерами, яка везла незадекларовану валюту, золото

»

жмитслужби проводила внутрішнє розслідування щодо
Бурдейного, підозрюючи, що
він міг бути причетним до контрабанди. За результатами перевірки підготувала матеріали
для передачі їх правоохоронним органам про притягнення
його до кримінальної відповідальності. Зазначимо, що
попри усі скандальні історії,
пов’язані з ним, Михайло Бурдейний брав участь у конкурсі
на заміщення посади керівника Волинської митниці. Він
успішно пройшов тестування,
але «засипався» на співбесіді
на доброчесність і не був допущений до фіналу кадрового
конкурсу. n

n О часи! О звичаї!

Із боргами допоміг розрахуватися… покійник
65-літня мешканка міста Ковеля після смерті чоловіка
знімала з його картки через банкомат кошти, які
надходили від Головного управління Пенсійного фонду
України в Харківській області
Іван ПЕТРУК

а період з червня 2018 року
по грудень 2019-го вона таємно привласнила 30 тисяч
400 гривень. 19 січня 2021 року
поліцією було відкрите кримінальне провадження за фактом
викрадення грошей, повідомляє Ковель медіа.
На судовому засіданні обвинувачена провину визна-

З

ла повністю та пояснила, що
на час смерті чоловіка перебувала у скрутному матеріальному становищі, позичала кошти
на його лікування та поховання. Тому згодом, користуючись
карткою покійного, знімала
пенсію та повертала борги.
На цей час вона повністю відшкодувала завдані Пенсійному
фонду збитки. А тому просила із розумінням поставитись

до її вчинку, адже вона щиро
розкаюється.
Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк визнала пенсіонерку, яка
раніше не була судимою, винною за двома частинами статті
185 КК України та призначила їй
покарання — один рік позбавлення волі умовно.
Згідно з вироком суду, банківська картка, яка знаходиться
у матеріалах справи прокурора,
має бути знищена. Скасовано
також арешт, накладений судом
на частину квартири, що належить жінці. n

Ліс дає змогу заробити копійчину і жителям
поліських районів, і місцевим громадам
Оксана КРАВЧЕНКО

орік за заготівлю ягід, грибів, лікарської сировини
було сплачено в бюджети місцевого самоврядування
майже 2 мільйони гривень збору за спеціальне використання лісових ресурсів, що майже вдвічі більше, ніж
у 2019 році. Чималий дохід мали від журавлини, бузини
чорної, брусниці. Але найвагоміша сума рентної плати надійшла від ягід чорниці — майже 1,3 млн гривень. Серед
грибів найбільш прибутковими є лисички — 202,2 тис. грн,
білі — 314 тис. грн, що становить 10,2 та 15,8 відсотка цього виду надходжень відповідно. Збирали також лікарську
сировину: кору крушини, листя чорниці, конвалії, брусниці.
Напередодні нового сезону в області було перераховано розмір рентної плати за здійснення побічних лісових користувань та заготівлю. Якщо цей процес буде прозорим
і легальним, виграють місцеві бюджети. n

Т

Привезла із Польщі
золоту медаль
Марина Мажула із села Замшани, що на Ратнівщині,
перемогла на Чемпіонаті Європи з параканое, який
пройшов за Бугом у Познані
Євдокія ХОМИЧ

портсменка змагалася у класі КL1 серед жінок (Клас KL1/
VL1: люди з дуже обмеженою функцією тулуба і повною відсутністю функцій ніг, їм необхідне спеціальне сидіння з високою спинкою), інформують на сайті Федерації каное України.
Обійшовши конкуренток з Італії та Німеччини, наша землячка зайняла перше місце і виборола золоту медаль.
Загалом збірна України має 5 нагород, з яких 4 — золоті.
Українці стали першими в медальному заліку змагань. До речі,
ці ж спортсмени, що стали чемпіонами Європи, і представлять
Україну на Паралімпійських іграх, які пройдуть з 24 серпня по 5 вересня в Токіо. n

С

На Турійщині мотоцикліст збив
п’ятирічну дитину
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі
Обенижі
Власта КРИМСЬКА

иклик в оперативно-диспетчерську службу КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» надійшов 7 червня о 20.57. Повідомлялося, що мотоцикл наїхав на 5-річну дитину. На місці
події лікарі надали постраждалому хлопчику всю необхідну
допомогу та доставили у Турійську лікарню. У нього попередньо діагностували закритий перелом правої гомілки
та травматичний шок. n

В
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Поліцейські затримали
священника з Московського
патріархату в лосинах та жіночій
кофті
Крім того, батюшка був в одноразових
рукавичках
Леонід ОЛІЙНИК

облизу Рожища правоохоронці виявили чоловіка в жіночому одязі. Як повідомлялося відразу,
він – настоятель одного із храмів УПЦ (МП) Копачівської громади. У волинських ЗМІ з’явилося відео
інциденту з боді-камер полісменів.
У правоохоронців викликав підозру автомобіль, що
зупинився при дорозі. Вони вирішили перевірити, чи,
бува, хтось не робить у цих хащах закладки з наркотиками. Недалеко від машини побачили чоловіка, вбраного
у лосини, жіночу кофту й балетки, а також в одноразових рукавичках. При ньому виявили пакет із його власним одягом. Незнайомець не зміг пояснити, що робить
у такому вигляді біля траси.
У єпархії УПЦ Московського патріархату заявили,
що священник не є настоятелем жодної церкви. За
словами прессекретаря Віктора Аніпка, його вже давно
відсторонили через психічне захворювання.
Щоправда, на офіційному сайті Волинської єпархії
УПЦ МП є публікація за травень 2021 року, де чоловіка,
про якого йдеться, називають очільником храму в одному із сіл Копачівської громади. n

П

Літні люди платять через касу у найближчому банку, не знаючи, що в сусідньому дешевше.

Комісія дорожча за послугу
Банки регулярно підвищують тариф за оплату комуналки
Сергій МИШАК

Водій на переході в Луцьку збив
батька з дітьми
Дорожньо-транспортна пригода, в якій
постраждали неповнолітні, трапилася в
обласному центрі на вулиці Ковельській
Леонід ОЛІЙНИК

-літній житель району за кермом автомобіля
Ford Focus наїхав на трьох пішоходів: батька та
двох дітей (9 та 5 років). Потерпілі перетинали
проїжджу частину на нерегульованому переході.
Усіх трьох із тілесними ушкодженнями госпіталізували, один хлопчик у важкому стані.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Кермувальнику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. n

29

Підліток у дворі встромив ножа
у спину 21-річному хлопцю
Інцидент стався ввечері 4 червня на вулиці
Федорова у Луцьку
Олена БОРИСОВА

омпанія підлітків на орендованій квартирі влаштувала гуляння. Пізніше у дворі біля під’їзду
виник конфлікт. 15-літній юнак у стані алкогольного сп’яніння наніс 21-річному лучанину удар ножем
у тулуб. Потерпілого госпіталізували у відділення реанімації Луцької міської клінічної лікарні.
Поліцейські затримали зловмисника на місці події.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке
тілесне ушкодження.
Луцький міськрайонний суд обрав підлітку запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. n

К

Волинянку зносили з Говерли
на ношах

омісяця намагаюся
вчасно розрахуватися
із постачальниками
води, газу, електроенергії…
Постійно плачу через банк.
Так мені звично. Раніше комісійний збір був незначний. Але
в останні роки став відчутним.
У лютому 2020-го я за сплату
житлово-комунальних послуг
віддавав 15 гривень, а вже
у березні — 35. І це ще не все!
Коли прийшов платити у квітні
цього року, то ледве не втратив дар мови, бо ж довелося
викласти з кишені аж 140 гривень за ті ж послуги. Знаю, що
декотрі лучани платили і більше. Були й такі, які віддавали
200–280 гривень. Хто і чому

Щ

встановлює такі грабіжницькі
тарифи? Не повинна ж комісія
бути більшою від плати за послугу.

воду
« Заменіхолодну
нарахували
6.60 грн, гарячу —
8.20, тепло — 7.10,
а комісійних банк узяв
аж 30! По 10 гривень
за кожну позицію.

»

За холодну воду мені нарахували 6.60 грн, гарячу —
8.20, тепло — 7.10, а комісійних банк узяв аж 30! По 10 гри-

n Трафунок

Під час ремонту дороги
будівельники знайшли
стару каналізацію
Інженерні споруди виявили на проспекті
Волі у Луцьку
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

тічна мережа, на яку натрапили робітники
під час реконструкції центральної магістралі міста, вже давно не використовується. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, будівельники були змушені демонтувати каналізацію, щоб у майбутньому не було просадок та інших несподіванок.
«Такі моменти подовжують термін виконання робіт, але це необхідність, щоб через 10 років не ремонтувати і не переробляти», — зазначив Ігор Поліщук. n Фото з фейсбук-сторінки Ігоря ПОЛІЩУКА.

С

Під час спуску з гори травмувалася 52-річна
жителька селища Торчин
Олена БОРИСОВА

е сталося 5 червня. Як повідомили в управлінні
з питань цивільного захисту Івано-Франківської
облдержадміністрації, о 16.47 рятувальники
із смт Ворохта піднялися з бази «Заросляк» до травмованої особи. Вони оперативно надали жінці домедичну
допомогу (знерухомили праву нижню кінцівку) й на ношах доставили її до спортивної бази. О 19.03 туристку
передали медикам. n

Ц

Про археологічну цінність цієї мережі не йдеться.

вень за кожну позицію. Хіба
це не грабіж? Може, заможніші люди й не відчувають цього зростання комісійного збору, але пенсіонерів це обурює,
бо ж витрушує гаманці. Якби
надавачі комунальних послуг
були готові брати кошти за послуги і видавати квитанції,
люди б, думається, охоче розраховувались би з ними. Маю
на увазі пенсіонерів, які не є
користувачами інтернет-банку Приват24 і не мають навичок оплати комуналки онлайн.
Мені 84 роки, але я б сам розвіз гроші кожному із надавачів
послуг, аби залишити з носом
Ощадбанк та інші жадібні
до грошей фінустанови.
м. Луцьк. n

n Варто знати

Маршруткам
заборонили рух
проспектом Волі
Перевізникам, які надають
пасажирам послуги автобусами,
не дозволили їздити центральною
магістраллю під час її капітального
ремонту
Олена БОРИСОВА

кремі маршрутки досі намагаються
і далі курсувати проспектом Волі, який
перебуває на стадії реконструкції.
Це порушує розпорядження міського голови.
Як розповів, начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов, усі автобуси на час реконструкції мають курсувати вулицею Глушець.
Рух проспектом Волі повністю заборонений
для них.
«Окремі водії раніше пробували їхати
через вулицю Коперника. Також дехто досі
рухається проспектом Волі і спускається
вниз до вулиці Глушець через Тещин Язик.
Це порушує розпорядження міського голови. Ми працюємо з перевізниками, щоб
таких випадків зовсім не було. Тобто, усі
маршрутки їдуть по вулиці Глушець і піднімаються вгору по вулиці Архітектора
Метельницького. Якщо ж маршрутка їде
до центру, то вона спускається на вулицю
Глушець з Київського майдану», — наголосив Володимир Степанов. n

О

www.volyn.com.ua

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

n Небайдужі серця

Фото volodymyrrada.gov.ua.
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Княже місто перейменують
Районному центру хочуть повернути історичну
назву «Володимир»
Сергій ВИШЕНЬКА

озпочати процедуру щодо перейменування вирішили депутати міської ради під час чергової сесії.
Автор проєкту Андрій Гнатюк зазначив, що цю ситуацію необхідно прояснити, адже вона турбує городян
протягом багатьох років.
Підтримав ідею і міський голова Ігор Пальонка, мовляв, Володимир-Волинський заслуговує знову носити
історичну назву.
Раніше до ініціативи долучився нардеп Ігор Гузь,
який навіть записав відеозвернення до громади й
зазначив, що в усій Європі місто над Лугою знали
саме як Володимир. І тільки за часів Російської імперії, а далі — Радянського Союзу його перейменували
на Володимир-Волинський.
Тож невдовзі будуть проведені громадські слухання, за результатами яких порушать клопотання перед
Волинською обласною радою щодо внесення подання
до Верховної Ради України. n

Р

Появу сім’ї нового типу зафіксували на фото.

Чому мама першої на Волині патронатної
сім’ї мусить вести щоденник
Подружжя
із ВолодимирВолинського району
зважилося брати
дітей із родин,
які переживають
складні обставини,
на тимчасове
виховання
Оксана КОВАЛЕНКО

адія та Олександр Степанюки із Дігтева створили першу в нашому
краї сім’ю, що називається патронатною. Вона вирізняється
тим, що неповнолітніх певна
родина приймає тимчасово.
Законодавчо визначений термін — від 3 до 6 місяців, поки
рідні батьки не подолають
складних обставин або ж проблему не вирішить суд.
Надія Олександрівна із чоловіком, не маючи власних дітей, свого часу створили прийомну сім’ю для осиротілих
братика й сестрички з одного
із сіл свого району. З часом
прихистили під свої крила ще…
вісьмох дітей із різних куточків
України. Тепер багатодітна
мама розповідає, що зацікавилась створенням патронатної
сім’ї випадково, почувши про
неї в службі у справах дітей,
куди звернулася по довідку.
Після того збирали необхідні
документи, проходили триетапне спеціальне навчання
в Івано-Франківську й нарешті отримали необхідні рекомендації. Керівниці служби

Н

у справах дітей виконкому Володимир-Волинської міської
ради та центру соцслужб Лілія Сидорук і Вікторія Юхимюк
займалися організаційними
моментами, узгоджували подальший супровід родини,
і врешті у просторому затишному будинку Степанюків урочисто відбулося підписання
угоди про патронатну сім’ю.
Одразу ж подружжя зустріло
двох перших дітей. Дівчаток
6 і 12 років забрали від рідних
батьків через складні обста-

Степанюк
« Надія
запевняє, що місце
у їхній великій
родині знайдеться
усім.

»

вини та поселили в Рожищенському притулку для неповнолітніх, а тепер вони житимуть
у тимчасовій сім’ї. Участь у цій
події міського голови Ігоря Пальонки, який приїхав з подарунками, тільки підкреслила
її вагу й особливість.
Вікторія Юхимюк у коментарі нашому виданню пояснила, що поява патронатних
сімей в Україні є пріоритетним
завданням:
— Триває реформа інтернатної системи, притулків.
Пріоритет надається сімейним
формам виховання. Таким чином дитина не ізольована:
живе в родинному колі, бачить
реальне життя, засвоює сімейні цінності.

Патронатні вихователі —
це цілодобова робота. Її оплачують, враховують стаж. Але й
вимоги до людей, які беруться
опікуватися дітьми з непростою долею, високі: аналізують усе, навіть стан здоров’я.
Подружжя Степанюків у цьому
сенсі шанують за те, що з любов’ю й відповідальністю ставляться до прийомних 10 дітей.
Притому Вікторія Юхимюк розповіла, що фахівці соціальних
служб все одно постійно навідують їх, як вимагає закон:
— Ми в них по 2–3 рази
на тиждень. Спілкуємося із сусідами й з тими дівчатками.
Якби їм щось не подобалося,
діти б, звичайно, про це казали. Патронатні вихователі привозять до нас сестричок на зустрічі з біологічними батьками.
(Працюємо над вирішенням
їхніх складних обставин.) У разі
потреби телефонують. Кожна
з дівчаток має свою кімнату (але
сестрички захотіли бути разом), їм купили особисті речі, є
шафа, комп’ютери. Такого вони
не мали ні в своїй сім’ї, ні в притулку, де мешкали 1,5 місяця.
Надія Степанюк веде щоденник, у якому записує все,
що стосується дівчаток: з чим
вони звертаються, проблеми,
свої спостереження. Така вимога до патронатного вихователя.
Надія Олександрівна ж запевняє, що місце у їхній великій родині знайдеться усім, й
поки що замість рідної мами
готує до медогляду меншу дівчинку, яка цього року піде в
перший клас. n

n Влада і громада

Затурці хочуть приєднатися до Луцька
З обласним центром мешканців розділяє
30 кілометрів, а з княжим містом — 40
Ірусина ПРИХОДЬКО

атурцівська сільська рада, яка є частиною
Володимир-Волинського району, звернулася до Верховної Ради з проханням приєднати її до Луцького району.
«Сільський голова та депутати неодноразово просили при розгляді питань про утворення
та ліквідацію районів врахувати бажання жи-

З

телів громади включити Затурцівську сільську
раду до Луцького району через близьке територіальне розміщення та сполучення з обласним центром», — йдеться у зверненні.
Очільник ТГ Юрій Ковальчук каже, що населені пункти громади завжди тягнулися до столиці Волині.
«Ділові, економічні, бізнесові справи пов’язані з Луцьком. Ми ментально та історично дивимось у цю сторону, тому вважаю, що
до думки наших мешканців треба дослухатися», — сказав він. n

Втопився 11-річний хлопчик
Трагедія сталася у Затурцях ВолодимирВолинського району
Ірусина ПРИХОДЬКО

червня близько 17-ї години 11-річний школяр разом із своїм товаришем пішли до місцевої водойми. Раптом у хлопчика впало у воду взуття. Коли
він намагався його дістати, не втримався на поверхні
й потонув.
На місце події прибула поліція. Тіло дитини з дна
водойми підняли рятувальники. Під час огляду слідів
насильницької смерті не виявили. Його направили на
проведення судово-медичної експертизи.
За фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження. Всі обставини трагедії встановлюються. n

3

Пані з Володимира отримала
престижну відзнаку за суддівство
на рингу
Волинянку відзначила Міжнародна боксерська
асоціація
Сергій ВИШЕНЬКА

уддя та тренерка Юлія Семко стала першою українкою, яка отримала три зірки AIBA — вищу категорію професійної оцінки рефері. Наша землячка
має досвід суддівства матчів чемпіонатів Європи, Азії
та Африки.
— Чим професійніші судді, тим більше спокою
у боксерів і їхніх команд, що багаторічна праця не буде
знецінена недолугим суддівством. Тим приємніше привітати представницю Волині Юлію Семко з історичною
подією в її житті та житті українського боксу, — прокоментував рішення асоціації президент Федерації боксу
України Володимир Продівус. n

С

Школяр потрапив під колеса
машини на пішохідному
переході
Дорожньо-транспортна пригода трапилася
у княжому місті
Олена КУЧМА

червня на вулиці Ковельській райцентру мешканець Нововолинська за кермом Volkswagen Passat
збив 8-річного школяра.
Як повідомляє поліція, водій здійснював обгін автомобіля на пішохідному переході та наїхав на хлопчика. Внаслідок аварії, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Автомобіль доставили на штрафмайданчик. Поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту. n
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На території громади
буде зареєстровано
філію «Волиньприродресурсу»

www.volyn.com.ua

n Браво!

Фото Андрія ЛІТВІНЧУКА.

Нещодавно відбулася дев’ята сесія
Маневицької селищної ради восьмого
скликання під головуванням її очільника
Олександра Гаврилюка
Богдана КАТЕРИНЧУК

а засіданні сесії був присутній голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, який
вручив Почесну грамоту обласної ради за сумлінну працю та особистий внесок у соціально–економічний розвиток територіальної громади та з нагоди особистого ювілею секретарю ради Володимиру
Черчику. Крім цього, Григорій Недопад, йдеться на
сайті селищної ради, попросив депутатів підтримати
клопотання КП «Волиньприродресурс» Волинської
обласної ради щодо підписання угоди на проведення
розвідувальних і видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр, які розміщуються на території
Маневицької селищної ради, адже це в подальшому
буде позитивно впливати на наповнення місцевого
бюджету. За словами директора КП «Волиньприродресурс» Анатолія Капустюка, який був присутній у залі
засідань, на території Маневицької громади буде зареєстрована філія зазначеного підприємства, і це суттєво вплине на збільшення надходжень до бюджету
селищної ради. Особливо завдяки сплаті податку на
доходи фізичних осіб, враховуючи, що більша частина
його працівників є жителями Маневицької громади. n

Н

Чоловіка засипало ґрунтом у траншеї
На допомогу прийшли рятувальники

Із щедрим ужинком високих нагород зустріне «Родовід» своє 35-річчя, яке відзначатиме нинішньої осені.

Гран-прі у пісенному змаганні
вибороли камінькаширці
Минулої суботи у Житомирі в державному університеті імені Івана Франка проходив
III Всеукраїнський фестиваль-конкурс народного хорового мистецтва імені Івана
Сльоти «А льон цвіте». У ньому брали участь понад тридцять колективів із різних
регіонів України. Найвища нагорода дісталася аматорському ансамблю народної
пісні «Родовід» центру культури та дозвілля Камінь-Каширської міської ради
Катерина ЗУБЧУК

Віталія ЛУКАШЕВИЧ

червня о 16. 54 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Камені–Каширському на вулиці Торговій під час проведення
ремонтних робіт у каналізаційній траншеї стався
зсув ґрунту, внаслідок чого на глибині двох метрів
опинився 47–літній чоловік. На місце події прибула
чергова варта 8–ї Державної пожежно–рятувальної частини районного центру. Співробітники ДСНС
розкопали земляний завал, з–під якого дістали потерпілого й передали його медикам, які також прибули за викликом.
Чоловіка госпіталізували до центральної районної
лікарні, а згодом — до обласної клінічної. У нього, за
словами керівника обласного Центру екстреної медицини Володимира Шмаля, — закритий перелом ноги.
Стан пацієнта — середньої важкості. n
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Правоохоронці оперативно
затримали «золотоманку»
Повідомлення про крадіжку із будинку у селі
Велика Яблунька на Маневиччині до поліції
надійшло минулої п’ятниці вранці

агадаємо, що на рахунку
цього колективу, який 23
роки очолює заслужений працівник культури України
Людмила Довгун, уже не одна
висока відзнака. У листопаді
2019–го, зокрема, він здобув
перемогу на IX Всеукраїнському фестивалі–конкурсі колективів народного хорового співу
імені Порфирія Демуцького. І
ось знову такий успіх!
Хоч суперники були сильні,
камінькаширці (до речі, лише
вони представляли на творчому змаганні Волинь) підкорили
журі своєю майстерністю. У
їхньому виконанні прозвучали
пісні «Рідний край», «Ой хотіла
мене мати», «Стежка до воріт»,
музику до яких написав композитор Іван Сльота — автор знаменитого твору «А льон цвіте»,
який і дав назву фестивалю–
конкурсу. Нагороду переможцям вручали голова журі Петро

Н

Андрійчук — професор Київського національного університету культури та мистецтв,
заслужений працівник культури України та Людмила Обух
— кандидат мистецтвознавства, доцент Житомирського
державного університету імені
Івана Франка.
Директор центру культури

ють натхнення для подальшої
творчості.
«Родовід» пройшов довгий і
гарний шлях до визнання. Аматори сцени уже стали ріднею й
не уявляють свого життя без
пісні. Вони можуть похвалитися і репертуаром, в якому є
пісня «Ой як була я да у матінки
свеї», що зачаровувала й сто-

Гран–прі, ще був грошовий подарунок —
« Крім
3000 гривень.
та дозвілля Камінь–Каширської
міської ради Алла Глущук у телефонній розмові розповіла:
— Крім Гран–прі, ще
був грошовий подарунок —
3000 гривень. А також книги та
ноти з творами Івана Сльоти. І
ще (і це найголовніше) на адресу колективу, його керівника
Людмили Довгун прозвучало
дуже багато теплих слів захоплення, які розчулюють, дода-

»

личну публіку, і тим, що «Многії літа» у їх виконанні звучало
двом експрезидентам України
— Віктору Ющенку й Леоніду
Кучмі…
Директор центру культури та дозвілля Алла Глущук,
до речі, у номінації «Художнє
слово» (22 учасники читали на
фестивалі–конкурсі в Житомирі поезію Івана Сльоти) отримала диплом. n

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

–літня жінка розповіла, що з її помешкання
викрали золоті прикраси — каблучку, три
ланцюжки та сережки. Заявниця надала
правоохоронцям детальний опис підозрюваної у крадіжці. Поліцейські оперативно встановили її місцеперебування та затримали «золотоманку» — 23–річну
жительку Ківерцівщини. При ній виявили та вилучили викрадені у будинку прикраси. Після оголошення
підозри у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, жінці обиратимуть запобіжний захід
— тримання під вартою. Їй загрожує від 3 до 6 років
позбавлення волі. n

23

РЕКЛАМА

ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ ОБРИВУ ВОЛОТІ
НА КУКУРУДЗІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
l термін – один місяць;
l проживання і харчування забезпечується;
l оплата 500 грн на день;
l оплата проїзду в одну сторону.

Тел. 0506487916.

n Це важливо

Фото із сайту Камінь-Каширської міськради.

Відремонтовано
дамбу, яка захищає
населений пункт
ві д підтоплення
Між селами Грудки та Осівці КаміньКаширського району через порушення
водовідтоку з місцевого озера
відбулося підмивання гідроспоруди
Богдана КАТЕРИНЧУК

би запобігти надзвичайній ситуації,
у Грудківському старостинському окрузі працівники управління капітального
будівництва, транспорту, житлово–комунального господарства та комунального майна
провели поточний ремонт водовідтоку та дамби, щоб забезпечити злив надмірного рівня
води з озера. n

А

Надзвичайну ситуацію легше попередити,
ніж боротися з нею.

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

n Кримінал

Фото ГУНП у Рівненській області.

Допомагали діставати з колодязя рештки чоловіка надзвичайники...

Убитого знайшли у криниці
через три роки
Днями поліцейські Рівненщини за сприяння рятувальників виявили
та дістали із дна колодязя скелетовані рештки чоловіка із ознаками
насильницької смерті, зокрема ушкодженням черепа. Також на
місці події був магазин від автомата Калашникова з 25 патронами
Мирослава СЛИВА

ще 28 квітня 2018 року
до правоохоронців із
повідомленням звернулася жінка, що три дні
тому її 35–літній цивіль-

І

ний чоловік пішов із дому
та не повернувся.
Слідчі з’ясували, що
25 квітня спільні знайомі, які входять до складу
злочинної групи, котра

неодноразово потрапляла у поле зору за вчинення крадіжок і злочинів,
пов’язаних із незаконним
обігом наркотиків, перебували у квартирі на

10 червня 2021 Четвер

вулиці Степана Бандери
в Рівному. На ґрунті особистих неприязних стосунків 46–річний уродженець Росії, житель села
Городище Рівненського
району, вистрілив товаришу в голову із автомата Калашникова. Аби
приховати злочин, разом
зі свідками події загорнули тіло у килим, вивезли
та викинули у закинутий у
полі колодязь.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні
умисного вбивства та заарештовано у залі суду. У
фігурантів кримінального
провадження проведено шість санкціонованих обшуків, під час яких

приховати
« Аби
злочин, разом
зі свідками події
загорнули тіло
у килим, вивезли
та викинули
у закинутий у полі
колодязь.

»

вилучено пристрої для
вживання психотропних
речовин, засоби зв’язку,
два пістолети з магазинами та набоями до них
без будь–яких дозвільних
документів та інші речові
докази. Досудове розслідування ще триває. n
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■ Пульс тижня

Івану Сіваку
немає рівних у світі
Рівнянин виборов три «золота»
на Кубку світу
Мирослава КОЗЮПА

магання зі спортивних танців на
візках серед людей з ураженнями опорно–рухового апарату
проходили з 2 по 7 червня 2021 року
в італійській Генуї. Участь у Кубку світу взяли близько 90 спортсменів із 12
країн. Заслужений майстер спорту
Іван Сівак з Рівного виступав у складі збірної України. Рівнянин виборов
золоті нагороди у категорії «Men’s
Freestyle Solo class 2» та у категорії
«Men’s Single class 2». І ще одну — у
категорії комбі «Латиноамериканська
програма» у парі з Оленою Данкевич
із Києва.
Вітаємо спортсменів та тренера Інну
Гурську з успішними виступами! n

З

СБУ попередила
контрабанду бурштину
на майже
5 мільйонів гривень
Оперативники спецслужби
викрили на гарячому
16 старателів під час копання
янтарю на землях державного
фонду поблизу села Новаки
Вараського району. У них було
вилучено 5 мотопомп кустарного
виробництва, знаряддя,
призначене для здійснення
незаконного промислу,
4 автотранспортні засоби та
бурштин–сирець
Олена МИТРОФАНОВА

n Біда

На очах у поліції
сталася ДТП,
яка обірвала
життя трьох людей
Смертельна дорожньотранспортна пригода трапилася
на трасі Київ–Чоп неподалік
села Колоденка,
що у Рівненському районі
Ірина ПАСІЧНИК

ід час чергування на автошляху
в поле зору екіпажу патрульних
поліцейських потрапив за перевищення швидкості фургончик Seat Inca.
Утім вимогу про зупинку водій проігнорував. Правоохоронці наздогнали його
та склали відповідні адмінматеріали.
Від’їхавши від місця оформлення правопорушення, копи стали свідками ДТП
за участі цього ж транспортного засобу.
Слідчо–оперативна група встановила, що 70–річний рівнянин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення із кросовером Mitsubishi
Outlander під керуванням 61–річного
жителя Кривого Рогу. Унаслідок аварії
кермувальник та 66–літня пасажирка
Seat, жителька Квасилова, загинули
на місці події. Іще один пасажир цього
авто, 37–річний рівнянин, від отриманих
травм помер в реанімаційному відділенні. Керманич Mitsubishi з діагнозом політравма госпіталізований.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, розпочато досудове
розслідування. n

П

n Отак і живемо

Спритники ошукали банки
за підробленими документами
Слідчі за оперативного супроводу працівників кіберполіції
встановили, що злочинний план розробила 43-річна рівнянка,
залучивши до його реалізації 66-літню жительку обласного
центру та 43-річного мешканця району
Мирослава СЛИВА

айстарша співучасниця афери викрала у своєї знайомої–однолітки паспорт. У ньому замінили фото та придбали на нього два товариства, які тривалий час не здійснювали будь–якої господарської
діяльності. Впродовж шести місяців 2019 року жінка отримала у трьох філіях банків кредитні кошти на загальну суму 2 мільйони 166 тисяч гривень.
Дії трьох зловмисників слідчі кваліфікують за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. n

Н

Мер вимагає звільняти
водіїв маршруток,
а пасажири чинять самосуд
56–річного чоловіка із тяжкими травмами голови доправлено
до Рівненської центральної міської лікарні. Як відомо, керманича
автобуса побив 26–літній житель села Велика Омеляна

ході 24 обшуків за місцями проживання, підсобних приміщень і
цехів незаконної обробки каміння
правоохоронці вилучили майже 650 кг
викопної смоли різної фракції, 35 мотопомп кустарного виробництва, 3 одиниці вогнепальної зброї, інше знаряддя,
призначене для промислу, і чорнові записи щодо обсягів збуту янтарю і його
вартості. За оперативною інформацією,
виявлений товар зловмисники планували контрабандою переправити до однієї з країн Східної Азії.
За попередніми даними слідства,
до незаконного бізнесу причетні десять
мешканців райцентру Сарни. Ділки нелегально видобували бурштин–сирець
для реалізації на чорному ринку. Частину — для перепродажу — вони скуповували в інших учасників тіньового
промислу. n

У

Молодик зірвався
з димаря
У Рівному поліцейські
розслідують смерть парубка,
який упав із висоти орієнтовно
третього поверху гуртожитку
на вулиці Соборній

Олена МИТРОФАНОВА

Мирослава СЛИВА

ідомо, що мати зловмисника вранці 7 червня поверталася додому,
і, аби скоротити відстань, попросила водія зупинитися в невстановленому місці. На своє прохання почула відмову, а про подію розповіла синові. Близько 19–ї години молодик прийшов на кінцеву зупинку
маршрутки №47 біля місцевого магазину села Вересневе. Там випадково
зустрів водія та запитав, чому він не задовольнив прохання його матері.
Але відповіді не почув, натомість співрозмовник нецензурно висловився
на його адресу. Розізлившись, молодий чоловік вдарив старшого кулаком по обличчю, від чого той впав на асфальт та втратив свідомість.
Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення. Медики діагностували у нього закриту черепно–мозкову травму та перелом основи
черепа. Правоохоронці розпочали досудове розслідування, нападнику
загрожує обмеження волі на строк до двох років.
Тим часом міський голова Рівного Олександр Третяк оголосив війну
недобросовісним перевізникам і вимагає звільняти водіїв маршруток за
хамство. n

ро трагедію поінформували медики «швидкої» близько першої
ночі. Слідчо–оперативна група
попередньо встановила, що 18–річний
мешканець гуртожитку переліз із вікна
своєї кімнати на димовий комин і зачепився за металеві поручні, вбудовані
у нього. Однак кріплення відірвалося
і парубок упав додолу на бетонно–асфальтне покриття.
Від отриманих травм студент загинув на місці події. Поліцейські встановлюють усі обставини. Відомо, що загиблий не місцевий і, за попередньою
інформацією, батьків не має. n

В

П

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

ТВОЇ СЛОВА МЕНІ
СТАВАЛИ ТІЛОМ
Ігор ПАВЛЮК

Мені від зір світліше і тепліше.
Вина не треба — тільки погляд твій…
Стараюсь бути за життя сильнішим.
Стараюсь бути яблуком в траві.
Воно також, як зірка, в душу впало.
Душа на виріст. Там світаєш ти.
Неначе журавлі вночі кричали,
Та не могли нічим допомогти.

n Ніхто, крім тебе

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото з родинного архіву ГАТАЛЮКІВ.

Життя минало.
Все кудись летіло.
Я йшов із церкви, п’яний від причасть.
Твої слова мені ставали тілом,
Яке — цей світ,
Яке цей світ продасть.
I кров по колу. i усе по колу…
I чути тільки шум пташиних крил.
Мені від зірки тепло, як ніколи,
I світло, як від кленів без кори.
Пробач мені мою смішну свободу,
Обов’язок і чесність, навіть честь.
Йду по воді. На ній немає льоду.
У неї зірка впала і пече.
Життя жовтіє, за собою кличе.
Iду із церкви, п’яний від причасть.
Вгорі співають сльози чоловічі.
I чути скрипку у твоїх очах.
м. Львів. n

n Притча

Фото з сайту kolobok.ua

Така родина Гаталюків сьогодні, коли у трьох старших дітей уже свої сім’ї.

Ельміра прийняла віру чоловіка, й подружжя взяло церковний шлюб. Старші діти
тримали над ними корони.

«Як наше весілля було у Ворокомлі, то пів села
зійшлося, щоб побачити «не нашу» невістку»
Щаслива мама
Жила-була сім’я. Дітей вона мала
багато, а ось грошей — мало. Мати
працювала. А після роботи готувала,
прала, прибирала… Звичайно ж,
втомлювалася і тому часто кричала
на дітей, була невдоволена, скаржилася
на життя
дного разу жінка подумала, що так далі
не може тривати, — діти ж не винні
в тяжкому житті. І вирушила до мудреця
з питанням: як стати хорошою матір’ю? З тих
пір вона змінилася, мала щасливий вигляд.
Хоча грошей в сім’ї не додалося. І діти не змінилися. Але тепер мама не сварила їх, зате
часто усміхалася.
Раз на тиждень вона ходила на базар. Поверталася додому із солодкими подарунками
для дітей. Малі були дуже задоволені. А мати
на деякий час зачинялася у своїй кімнаті і просила, щоб ніхто її не турбував.
Дітям було цікаво, що ж там робить матуся. А оскільки двері були без замка, то одного разу вони порушили заборону й заглянули
до мами. Вона сиділа за столом і пила чай…
із шоколадними цукерками!
— Матусю, що ти робиш? А як же ми? —
обурено закричали.
— Тихо, діти, тихо! — відповіла вона. —
Не заважайте мені! Я роблю вам щасливу
маму! n

О

В Україні у 2021 році в п’ять разів частіше одружувалися, ніж розлучалися.
У першому кварталі, зокрема, шлюб
уклали більше 37 тисяч пар, а розлучилися – менше 7 тисяч. Ці дані були зафіксовані органами державної реєстрації актів
цивільного стану, повідомила пресслужба
Міністерства юстиції.

Ельміра Аскар Кизи (в заміжжі Гаталюк) і її чоловік Віктор — багатодітна сім’я, яка живе у КаменіКаширському. Нещодавно жінка з азербайджанським корінням удостоїлася почесного звання «Матигероїня». Хоч на початку їхнього подружнього життя лікарі застерігали, що можуть бути проблеми
з народженням потомства. Дався взнаки, як кажуть, Афганістан, через який довелося пройти чоловікові
Катерина ЗУБЧУК

«ХОЧ У МЕНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКЕ
КОРІННЯ, ЧОЛОВІКА-КАВКАЗЦЯ
НЕ ХОТІЛА МАТИ»

Зустрівшись із подружжям Гаталюків,
не втримуюся й кажу: аби не знала, що
глава сімейства — місцевий, то прийняла б
його за кавказця. Ельміра, усміхаючись,
розповідає: й сама подумала, що Віктор —
якийсь кавказець, коли вперше побачила
його. І ховалася від нього, як відчула, що він
нею зацікавився.
Зустрілися вони у Смоленську. Віктор, відслуживши два роки в Афганістані, повернувся у своє рідне село Ворокомле на Камінь-Каширщині. Ще до
армії навчався в Смоленську на вітражистаоформлювача. Перший курс не закінчив,
як був призваний на строкову службу.
— Я, може б, і покинув училище, —
каже, — бо з роками з’явилася мрія світу
побачити. Тож хотів їхати в Туапсе, аби
в «мореходці» вчитися й плавати згодом
на риболовецьких суднах по закордонних морях-океанах. Але ця мрія під кінець
служби в Афганістні була перекреслена.
Якось у військовій частині загорілася лазня.
Довелося рятували хлопців. Коли від полум’я, яке розповсюдилося, стався вибух
на складі боєприпасів, то я одержав контузію й отруєння нейропаралітичним газом.
Повалявшись по госпіталях, із запискою,
в якій зазначалося, що мені в дорозі може
знадобитися допомога (з пам’яттю мав
проблеми), вирушив додому.

І в Смоленськ влітку 1986-го Віктор
Гаталюк їхав, аби забрати документи,
оскільки знайомі, зважаючи на його
стан здоров’я, радили йому вже на Волині вчитися, наприклад на стоматолога.
Та в училищі якось так шанобливо поставилися до афганця з інвалідністю, що
вмовили залишитися, — без здачі екза-

казька кров». Чоловік жінки, з якою він
загуляв, став переслідувати сім’ю свого
суперника. Ельміра досі пам’ятає, як їм
довелося по родичах переховуватися.
А потім і взагалі втекти з Баку. Так вони
опинилися на Смоленщині — в рідному маминому селі Шаталово Починківського району. Пізніше, як уже батько

за якого батько не хотів мене віддавати, став дуже скоро
« Віктор,
найулюбленішим зятем (я мала ще дві сестри) — сподобався
хазяйновитістю, турботою про сім’ю.
»
менів зарахували на другий курс. Зараз,
повертаючись споминами в те літо, чоловік з певністю може сказати, що нічого в житті нема випадкового. Адже якби
тоді він забрав документи з навчального
закладу, то не зустрів би свою майбутню дружину Ельміру — матір п’яти їхніх
дітей.
А вже жінка пригадує, як її життя складалося, аби їхні з Віктором шляхи перетнулися:
— Мій батько — азербайджанець,
мама — росіянка. Сім’я наша жила в Баку.
Там я народилася, там моє дитинство
до восьми років минуло. І може б, не покидали цю сонячну країну, якби не сімейні
обставини.
За тими «сімейними обставинами» — любовні походеньки батька, у якого. як каже наша героїня, «гаряча кав-

побудував дім у райцентрі, то там жили.
У Смоленськ дівчина приїхала у те ж саме
училище, де вчився Віктор. На той самий
факультет. Назавжди зосталася в пам’яті
така картинка: в гуртожитку, куди батько
привіз її перед першим вересня, на сходах стояв хлопець і курив. Він був дуже
смаглявий (як потім дізнається, результат
пекучого афганського сонця), мав вуса й
кучерявий чуб. «Гарний, — подумала, —
але, певно, кавказець». Вона ж зареклась
не повторювати долю своєї матері, яка
мала чоловіка-донжуана. Тож коли відчула, що Віктор звернув на неї увагу,
то на танцях навіть ховалася від нього
за іншими дівчатами. Більше того — перстеник із камінчиком одягала на праву руку й так його повертала, щоб мав
вигляд обручки. Але не втекла від долі.
Був перший їхній танець, знайомство.

За якийсь час вони почали зустрічатися,
і Віктор таки завоював її серце. Тим більше — виявилося, що чорнявий хлопець —
ніякий не кавказець, а хлопець з Полісся.
Невдовзі після Нового 1987-го року вони
подали заяву на реєстрацію шлюбу.
«В МОЇЙ КРАЇНІ Є ДАВНІЙ ЗВИЧАЙ
ВИКРАДАТИ НАРЕЧЕНУ — У НАС
МАЙЖЕ ТАК І БУЛО»

Хоч недовго жила Ельміра в Азербайджані, але кавказькі корені відчутні —
ще й зараз, коли почує рідну мелодію, то,
як каже, так і хочеться піти в танок. І пісні
пам’ятає, хоч мова забувається, бо нема
спілкування. І, до речі, жінка дуже добре
розмовляє українською. Вертаючись
спогадами до літа 1987-го, коли вони
з Віктором одружилися, розповідає:
— В Азербайджані є давній звичай
викрадати наречену — у нас майже так
і було. «Поїдеш зі мною в Україну?» —
спитав мене Віктор, коли його навчання
підходило до завершення. Я відповіла
згодою. Написала мамі листа, що в мене
після першого курсу буде практика, а потім я вирушаю із нареченим до нього додому — заміж виходжу (з майбутнім зятем я її при нагоді познайомила). Мама
довго цього листа не показувала татові.
Йому було відомо тільки, що мені треба
ще бути в Смоленську. А коли два місяці
минуло, то батьки захвилювалися — яка ж
то практика? Поїхав батько в училище й
дізнався, що студентів уже давно нема.
Тоді він знайшов Вікторового земляка,
який залишився на роботу у Смоленську,

добре потряс його й довідався, що ми
вже на Волині. Сказав, щоб передав, аби
поверталися негайно — інакше «сам приїду й все спалю, потрощу…».
Але вже все йшло, як було задумано, — у липні у Ворокомлі було їхнє весілля. Батькові Ельміри нічого не залишалося, як вирушати в дорогу. Приїхав
«Волгою», родину привіз. Побачивши
просту сільську хату, де мала жити його
донька (на Камінь-Каширщині тоді чепурних будиночків під металочерепицею,
як зараз, ще не було), не зразу вийшов
з-за керма…
— Як наше весілля було у Ворокомлі,
то пів села зійшлося, щоб побачити «не
нашу» невістку, — пригадує той день Ельміра. — А Віктор, за якого батько не хотів
мене віддавати, став дуже скоро найулюбленішим зятем (я мала ще дві сестри) —
сподобався хазяйновитістю, турботою
про сім’ю.
Після весілля Ельміра закінчила училище. Їхня сім’я ще десять років жила
на Смоленщині. Щороку гостювали
у Ворокомлі. А у 1994-му померла мати
Віктора. І після цього вона часто снилася йому — ніби кликала до себе на Камінь-Каширщину, як розповідав чоловік дружині. Побачивши в цьому якийсь
знак, сім’я Гаталюків-молодших через
три роки переїхала у Ворокомле. Перш
жили у батьківській хаті, а потім купили
будиночок у райцентрі.
«ЧЕРЕЗ 15 РОКІВ ШЛЮБУ МИ
З ЧОЛОВІКОМ ПОВІНЧАЛИСЯ»

Сьогодні сім’я Гаталюків — багатодітна. А на початку їхнього подружнього
життя лікарі застерігали, що через стан
здоров’я Віктора — отруєння в Афганістані — у них можуть бути проблеми з народженням потомства. З цього приводу
жінка пригадує:
— Казали, що років десять, поки організм чоловіка очиститься, треба утриматися від вагітності. Інакше в дітей може
бути невиліковна патологія. А я подумала, що в мене зі здоров’ям все в порядку — до дев’ятнадцяти літ нічим, крім якоїсь легкої простуди, не хворіла, то, може,
мої гени переможуть. Одне слово, уже
на другий рік після весілля у нас народився син Сашко, а ще через два — донька
Наталія.
Старші діти з’явилися на світ на Смоленщині, а троє молодших уже в Камені-Каширському. Три роки тому Віктору
Гаталюку як афганцю з інвалідністю, який
багато літ стояв у черзі на житло, держава
виділила кошти й сім’я на них придбала
просторий будинок, в якому ми й зустрілися. З батьками живуть їхні молодші син
Андрійко й донька Аня, а також старша
дочка Наталія з дітьми. Всього в Гаталюків уже шестеро онуків. Коли ми роздивлялися домашній фотоальбом, то увагу
привернули знімки з таїнства вінчання наших героїв. На моє зацікавлення, коли ж
то подружжя взяло церковний шлюб, Ельміра розповіла:
— Як ми хрестили нашу Оленку (третю дитину), то я, знаючи уже українські
звичаї й традиції, запитала священника,
отця Юрія, чи можна й мені похреститися, й одержала ствердну відповідь. Тож
скоро він і мене похрестив (моє церковне ім’я Ельвіра — сама вибирала щось
близьке до Ельміри). Так я прийняла віру
чоловіка. А на п’ятнадцяту річницю свого
шлюбу ми з Віктором у храмі села Раків
Ліс повінчалися.
У 2022-му подружжя відзначатиме коралове весілля. 35 років вони у парі, але,
судячи з почутого, не охолонули почуття.
І сьогодні в Гаталюків лише вдячність долі
за те, що не розвела колись їхні шляхи. n

Ще більше зворушливих історій – на сайті V O LY N . C O M . U A

n Почуття славетних

Фото із сайту na-skryzhalyah.blogspot.com.

Прообразом Маргарити у знаменитому романі стала третя дружина
письменника – Олена Сергіївна.

Три музи Михайла
Булгакова
У травні минуло 130 років від дня народження автора
«Майстра і Маргарити»… Письменник, який народився
у Києві і жив тут трохи більше 30 літ, був тричі одружений.
Протягом усього життя його оберігали жінки — Тетяна,
Любов та Олена
Марина ЛУГОВА

Тетяною Лаппою (Тасею, як він відразу її назвав) вони познайомилися зовсім юними. Їй — 16, йому
на рік більше. Після довгих прогулянок
Києвом молоді люди вимушені розлучитися. Тетяна їде додому в Саратов, юнак
шле коханій телеграми, що застрелиться, потім — що приїде, хай вийде на перон, аби він лиш побачив її. Три роки
розлуки не вбили кохання, але, мабуть,
зменшили пристрасність. Двадцятилітній студент просить руки Тасі. Через
літа вона згадувала, що весільної сукні
не було — гроші, які вислав батько на весілля (сто карбованців — велика сума
на той час), кудись поділися.
Їй незручно, а можливо, й боляче
було згадувати, що коханий Мишко напередодні весілля змусив позбавитися
дитини — юна наречена була вже вагітною (на це й пішли «весільні» гроші). «Не
час», — виніс вердикт чоловік. Послуха-
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на смертному
« ЦеодріОлені
він шепотів:
«Королева моя, моя
цариця, зірка моя,
сіявшая мені завжди
в моєму земному
житті».

»

лася, як і наступного разу, через кілька
років потому. Операцію того разу провів
сам Михайло (мабуть, із метою економії), ще недосвідчений лікар, та й спеціалізація інша. Щось пішло не так, і Тетяна залишилася бездітною на все життя.
«Бог покарає мене за Тасю» — Господь
і покарав: у Булгакова також не було дітей, хоча, як згадують його сучасники,
малюків він любив.
Любов Тасі була всеохопною, жертовною і вічною. Вона йшла за ним,
як дружина декабриста, у земську лікарню, на фронт, готова до злигоднів і поневірянь. У Владикавказі рятувала його
від тифу, а щоб підгодувати знесиленого
хворобою чоловіка, віднесла до ювеліра
товстий золотий ланцюжок — подарунок
батька. Замість подяки за самозречення — Булгаков зібрався їхати в еміграцію
(мріяв про Париж), Тетяну обіцяв «викликати»…
На відміну від Тетяни, нове кохання
Булгакова Любов Бєлозерська жваво
цікавилася літературою. Чудова співрозмовниця призналася, що давно
звернула увагу на незвично свіжу мову,
майстерність діалогу й легкий безпосередній гумор Булгакова. 30 квітня
1925 року вони зареєстрували шлюб.

Жили весело. Любочка була жвавою,
неординарною, друзі її любили. На початку 1930-х настає важкий період
у житті Булгакова. Нездужання, крайня
перевтома. А головне — невизначеність
становища як драматурга. Жодна з його
п’єс не йшла. Жодного рядка не з’явилося друком. За кордон, про який він
так мріяв, не випускали. І сімейне життя
розповзалося.
Любов Євгенівна захоплювалася
їздою верхи, потім автомобілями, в помешканні товклися непотрібні люди.
Телефон висів над письмовим столом
Булгакова, і дружина весь час весело
спілкувалася з подругами. Одного разу
він сказав їй: «Любо, так неможливо, я ж
працюю!». І вона відповіла безтурботно:
«Нічого, ти не Достоєвський!». Він зблід.
Ніколи не міг вибачити цього Любі…
Те, що не так давно було миле й добре,
стало раптово немилим і обридливим.
Любов Євгенівна спокійно і навіть
дружньо зустріла звістку, що Булгаков
вирішив одружитися з Оленою Шиловською (Люба й Олена дружили). Вона
знала про їхні стосунки, а в той час була
зайнята своєю романтичною історією.
Люба лише сказала: «Але я буду жити
з вами». На що Олена Сергіївна відповіла: «Ну звичайно, Любочко!» Однак
потім, за спогадами Олени Сергіївни,
Любов Євгенівна стала наговорювати
на Булгакова. І тоді вирішили купити їй
однокімнатну холостяцьку квартирку —
там же, через стіну. 3 жовтня 1932 року
був розірваний шлюб Булгакова з Любов’ю Євгенівною, а 4-го — зареєстрований з Оленою Сергіївною.
Закінчувався 1932 рік. Поруч була
кохана. У МХАТі йшли репетиції п’єси
«Мольєр», у яких Булгаков брав участь.
З’являлися надії на краще. Навесні наступного року письменник офіційно передовірив ведення всіх своїх видавничих справ Олені Сергіївні. Це було в його
житті вперше й дуже йому подобалося…
А восени 1939-го Булгаков став швидко
втрачати зір. Діагноз лікарів був невтішний: у нього виявили хворобу, від якої
на 48-му році помер його батько. Коли
вони ще вирішили одружитися, Булгаков
сказав Олені: «Я буду помирати тяжко. Ти
обіцяєш, що не віддаси мене до лікарні?»
Вона пообіцяла. Любила його так сильно, що це не схоже було на звичайне
поняття кохання між подружжям. Помер
Михайло Булгаков 10 березня 1940 року.
Це Олені на смертному одрі він шепотів:
«Королева моя, моя цариця, зірка моя,
сіявшая мені завжди в моєму земному
житті».
За матеріалами na-skryzhalyah.
blogspot.com,
www.umoloda.kiev.ua n
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Це фото з фільму «Захар Беркут» з автографом-побажанням
дуже дороге родині народної артистки.

Фото Володимира СТЕЛЬМАХА.

Фото з архіву Людмили ПРИХОДЬКО.

n Ексклюзив

Разом із Людмилою Приходько її онука — донька похресника
Івана Миколайчука.

«І сказав мені Іван Миколайчук:
«Кума, я нарешті здійснив свою обіцянку:
ванна із шампанського — для тебе!»
Закінчення. Початок на с. 1
Поліна СТЕФУРАК

юдмило Іванівно, розкажіть про ваше знайомство
з Іваном Васильовичем
Миколайчуком.
— Ми навчались у Київському інституті театрального мистецтва імені
Карпенка-Карого: я на факультеті драми, а Іван — на кінофакультеті. Заняття
проходили в одному корпусі на території
Києво-Печерської лаври, ми тісно спілкувалися на перервах між парами. Він
уже на першому курсі навчання знімався в кіно в головних ролях. У 1964 році
з успіхом дебютував у фільмі «Сон» у ролі
Тараса Шевченка.

–Л

— Яку вдачу мав Іван? На вашу
думку, він був ідеальним чоловіком?
Що відрізняло його від інших?
— Іван був неймовірно вродливий,
красивий зовні і внутрішньо. Це делікатний, гарно вихований чоловік, завжди готовий захистити жінку. Справжній
інтелігент, який ніколи не вживав лайливих слів. Миколайчук був земляком
мого майбутнього чоловіка, режисера
Миколи Стефурака. Їхні села — Чортория Чернівецької області і Горішнє
Залуччя Івано-Франківської — були
поруч, через річку Черемош. Коли ми
зустрічалися з Іваном і його дружиною
Марічкою, солісткою хору імені Григорія Верьовки, він жартома говорив
моєму майбутньому чоловікові: «Якби
Люся жила в твоєму селі, я б її у тебе
Р Е К Л А М А

відбив». Він мав відмінне почуття гумору.
— Актор захоплювався жіночою
вродою, які саме жінки були йому
до вподоби?
— Я думаю, що незалежно від того,
скільки Іван мав партнерок по кіно, які всі
були гарними і не схожими одна на одну,
дружину він собі вибрав єдину на все
життя. Коли був уже тяжко хворим і не міг
ходити, його навідував близький друг —
відомий поет і сценарист Іван Федорович
Драч. Дружина Миколайчука брала Івана
на руки і несла на зустріч із товаришем.
Іван Васильович з гіркою іронією казав:
«Бачиш, мене вже жінка на руках носить», — на що Іван Федорович відповів:
«Тебе все життя жінки на руках носили».
За дружину він обрав не тільки красиву,

а й вірну йому на все життя жінку. Марічка
після втрати чоловіка більше не виходила
заміж.
— Яка роль принесла йому визнання не тільки в Україні, а й в усьому світі?
— Впевнено можу сказати, що знакова роль у його житті — Іван Палійчук
у фільмі Параджанова «Тіні забутих предків». Стрічка одержала десятки міжнародних нагород, а Іван здобув світову славу.
— Що пов’язувало вас з Іваном
та Марічкою Миколайчуками?
— Я вдячна долі, що вона подарувала
мені багаторічну дружбу з цим чудовим
подружжям. Ми часто збиралися в гуртожитку нашого інституту. У мене в кімнаті
гостювали відомі люди. Окрім Миколайчуків, бували Ніна Матвієнко, Валентина
Ковальська, нині народні артистки України, письменник Григір Тютюнник — лауреат Шевченківської премії, також перший народний артист незалежної України
кіноактор Іван Гаврилюк із дружиною-актрисою заслуженою артисткою України
Мирославою Резніченко і, звичайно, мій
Микола.
Ми читали вірші і прозу, співали
українські пісні, почувши їх у виконанні
дівчат, Іван сказав: «Вам треба створити тріо, бо у вас дуже гарно зливаються
голоси». З часом вони справді створили свій колектив, який назвали «Золоті
ключі», і об’їздили разом весь світ. По закінченні навчання Миколайчуки одержали першу однокімнатну квартиру, в якій
ми також часто збиралися. Я в них іноді
зупинялася, вони мене гостинно приймали, а потому проводжали на вокзал.
Коли Іван одержав премію імені Миколи Островського, то він влаштував мені
ванну з шампанського, кажучи: «Кума,
я нарешті здійснив свою обіцянку!». Миколайчук хрестив нашого Ярослава. Мій

його була Марічка,
« Музою
яка глибоко розуміла
і підтримувала талант Івана.

»

чоловік Микола був задоволений, а Іван
ще й підписав своє фото з фільму «Захар
Беркут» такими словами: «Моїм кумам,
моєму хрещенику на добро перед снігом.
Щоб наша доля нас не цуралась».
— Чи важко йому давалася творчість, зокрема акторська майстерність?
— Іван творив легко, йому вдавалися
всі ролі, а їх він зіграв дуже багато. Мені
взагалі здається, що його душа берегла
генетичний код нашого народу. Він був
ні на кого не схожий і неповторний в усіх
ролях.
— Іван Васильович поєднував роботу сценариста, режисера, актора
і навіть композитора у фільмі «Вавилон XX» за романом Василя Земляка
«Лебедина зграя». Як йому це вдавалося? Звідки він черпав натхнення
на таку різнобічну діяльність?
— Кажуть, талановита людина талановита в усьому — це якраз про нього. Він
виношував сценарії і постановки фільмів
у своїй душі, яка була безмежною.
Думаю, його надихала родина,
де було тринадцятеро дітей, рідна гуцульська земля, любов до української пісні.
Переконана, що музою його була Марічка, яка глибоко розуміла і підтримувала
талант Івана.
— Людмило Іванівно, якою би була,
на вашу думку, творчість Миколайчука, якби доля відвела йому довшого
віку?
— Мені навіть важко уявити, скільки б
неповторних ролей він зіграв, скільки б
написав сценаріїв і зняв видатних кінофільмів. Він завжди був би цікавим, любимим і зрозумілим усім поколінням.
— Які якості Івана Миколайчука ви
радите перейняти сучасним акторам
задля успіху в творчості?
— Постійно працювати над собою,
удосконалювати свою майстерність, багато читати, любити людей, думати про
високе небо і про душу нашого українського народу. n
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Фото з фейсбук-сторінки Ксенії ЦИГАНЧУК.

Письменниця з Рівного
вирушила пішки до Одеси
Авторка детективів, лауреатка міжнародного літературного конкурсу «Коронація
слова-2016» та спеціальної премії від Андрія Кокотюхи «Золотий пістоль»
Ксенія Циганчук разом із подругою, дизайнеркою з Київщини Наталією
Шнурик, планують подолати за три тижні близько 650 кілометрів
Мирослава КОЗЮПА

дея подорожі з’явилася у серпні минулого року.
Спочатку Ксенія хотіла йти
сама, але потім вирішила, що
це досить небезпечно і почала
шукати компаньйона в соцмережах. Наталя Шнурик відгукнулася майже відразу, тільки
через певні обставини піти у
похід все ж не змогла. Минув
майже рік і в травні у дівчини,
за її ж словами, все склалося
так, аби мандрівка здійснилася.
— Домовилися зі своїм
бойфрендом поїхати в Єгипет.
Обговорили час, пишу я своєму агенту, обираю готель, і тут
мій сердешний друг каже, що
не може їхати! Серед приятелів не знайшлося охочих відпочити на Червоному морі, в
усіх були якісь плани, справи і
купа невідомих обставин! Тут
я згадую про пішу мандрівку і
пишу Ксенії. Подруга відразу
відповіла, що так і не знайшла

І

попутника. «Я піду з тобою!
Коли вирушаємо?» — розповіла Наталя.
Усе вирішилося буквально
за кілька годин, і дівчата вирішили стартувати 6 червня.
Декілька днів вели підготовку,
замовили футболки і рюкзаки

іншими… — зізнається Наталя
Шнурик.
І ось коли зібрали у рюкзаки
найнеобхідніше, з’ясувалося,
що ноша надто важка. Тож,
добряче подумавши вирішили
залишити у Рівному палатку,
каремат, спальник, змінний

щодня планують долати близько
« Жінки
40 кілометрів.

Для Ксенії та Наталі ця подорож – шлях до пізнання себе.

одяг і навіть взуття. Ще деякі
речі надіслали поштою до одного з місць призначення —
Старокостянтинова.
У перший день подорожі
дівчата відчули всі примхи погоди: «Спочатку була спека (ми
навіть трішки засмагли), злива,
знову спека, нова злива і далі
спека, — розповіла Ксенія Циганчук. — Діти міста, ми витріщаємося на коней, корів та кіз.
В Острозі нас зустріли дуже
тепло. Ми погуляли старовин-

ними вуличками (якраз тут відзначали День міста), купили їжі
у дорогу. А, і ще! У мене страшенно ниють ступні і, здається,
починають боліти плечі. Наталі
теж докучають проблеми з ногами, а ще вона їх натерла», —
написала рівненська письменниця у фейсбуці.
Загалом мандрівниці планують пройти багато сіл та населених пунктів і побачити багато
цікавого, поспілкуватися з різними людьми, вивчити незвідану Україну. Визначили перші
10 місць на маршруті: Острог,
Ізяслав, Пеньки, Старокостянтинів, Бабине, Новокостянтинів,

Літин, Вінниця, Тиврів, Даньківка, а ночуватимуть у придорожніх готелях чи місцевих жителів.
Щодня планують долати близько 40 кілометрів. Опісля Ксенія
Циганчук хоче написати книгу
про досвід пішої подорожі.
— Зараз я пишу лише детективи. Це буде перша моя
нехудожня книга про Україну,
про те, що ми побачимо, про
людей, як вони сприймають
світ, їхній побут та життя, — зізнається Ксенія Циганчук.
А наразі ми бажаємо Ксенії та Наталі щасливої дороги,
добрих людей і якнайбільше
яскравих емоцій. n

різом спилюють сучки та видаляють старі або хворі гілки
у найбільш важкодоступних
місцях саду, доглядають за
високими кущами й живоплотами. Важливо не забувати
про техніку безпеки та надягати окуляри й рукавички.

Справа життя: як на Закарпатті
інструментами Dnipro-M та Foresta
створюють живу красу

користовують чимало професійної техніки. «Обприскувачі
підходять для профілактичних
обробок рослин від хвороб та
шкідників, також вносимо добрива шляхом мікрозрошення», – каже господар.
Акумуляторними обприскувачами Foresta у центрі
користуються вже понад
5 років. При виборі техніки
Ярослав звертає увагу на
об’єм баків та ємність акумуляторів. «Оскільки у нас великі території для обробки, беремо моделі понад 15 літрів.
Також звертаємо увагу на
якість розприскування та набір розпилюючих насадок», –
ділиться досвідом засновник
«Зелених янголів». У великому господарстві знайшлось
місце й для автоматичної
котушки для шланга Foresta
RH-625 – на виставковому
майданчику.

з логотипом #УкраїноюПішки.
А познайомилися «вживу» вже
за день до старту. Наташа для
цього приїхала із Вишгорода
до Рівного.
— Це крутий експеримент,
який ми зможемо провести.
24/7 разом цілий місяць! Ніби
космонавти. У важких побутових умовах та на межі фізичних
сил. Ми будемо досліджувати
не тільки Україну, ми будемо
пізнавати себе! Я впевнена, що
через місяць ми станемо вже

»

n Зверніть увагу!

Коли ми бачимо
прекрасне навколо
себе, то й самі
примножуємо красу,
робимо світ кращим,
переконані Ярослав та
Андріанна Недолуженко
– подружжя, яке в
передмісті Ужгорода
створило справжню
оазу. Ми вирушили
до мальовничого
Закарпаття, щоб
познайомитися із сім’єю
біологів та дізнатися, як
і чим вони доглядають за
рослинами
одружжя вже 17 років
займається розвитком
ландшафтного центру
і розсадника «Зелені янголи», де вирощує понад 2 млн
саджанців квітів, листяних та
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ЯК ОБПИЛЮВАТИ ДЕРЕВА
ТРИМЕРОМ

хвойних дерев, декоративних
кущів і багаторічних трав. «На
жаль, карпатські ліси нещадно вирізають, нічого не садячи
натомість. Ми не просто плекаємо рослини, але й вчимо
людей доглядати за ними.

Для нас це не просто робота,
це покликання», – розповідає
біолог Ярослав Недолуженко.
ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я
РОСЛИН

У ландшафтному центрі ви-

«Тримери нам слугують
для догляду за ділянкою
навколо розсадника та будинків. Також деякі види рослин щосезону потребують
2–3 стрижок, тому ми застосовуємо кущорізи та високорізи для формування крон
правильної форми», – розповідає Ярослав.
Один із працівників ландшафтного центру показав
нам, як за допомогою спеціальної насадки для бензинового тримера Foresta FC-26S
можна обпилювати невеликі
гілки на висоті. Насадка-висоторіз – це компактна пила,
розташована на кінці штанги,
яка легко під’єднується до
мотокоси замість нижнього
редуктора. Зазвичай висото-

ЧОМУ АКУМУЛЯТОРНА
ПИЛА

Акумуляторну
пилу
Dnipro-M DCS-200BC Dual у
ландшафтному центрі використовують для створення палет – спеціальних дерев’яних
конструкцій, у які складають
великі рослини для транспортування. «Надаємо перевагу
акумуляторним інструментам
із тривалою роботою батарей,
з якими можна легко та швидко переміщатися ділянкою та
не залежати від джерел енергії», – говорить Ярослав.
«Коли ми обираємо інструмент для роботи, важливого
значення надаємо надійності
та ціні. Майбутнє ми бачимо
за максимальною автоматизацією та акумуляторною
технікою», – підсумовує пан
Недолуженко.
Бажаєте дізнатися більше про догляд за садом і городом? На YouTube-каналі
Dnipro-M стартував новий проєкт «Дачний сезон». У кожному
випуску досвідчена господиня
розкриває секрети роботи із
садовими інструментами та
ділиться лайфхаками.
А за новим інструментами
можна завітати
у фірмові
магазини Dnipro-M
за адресами: м. Луцьк,
вул. Яровиця, 17,
просп. Волі, 14,
просп. Соборності, 38.
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Примусового переведення на картки
не буде: Укрпошта продовжить виплату
пенсій та соціальної допомоги
Заяви Пенсійного фонду України щодо примусового переведення виплати
пенсій на банківські картки викликала значний резонанс. Не всі літні
люди мають необхідний досвід користування, не кажучи вже про те, що
більшість з них, а мова йде про тих, хто проживає в сільській місцевості,
не мають навіть доступу до банкоматів, щоб зняти з картки готівку
роте вже 30 квітня
прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що примусового переведення не буде. Отримання пенсій
та соціальних виплат повинно
бути комфортним для пенсіонерів, а отримання коштів на картку є правом, але не зобов’язанням пенсіонера, йдеться у заяві
прем’єра.
Заява Дениса Шмигаля відобразилася у змінах до сумнозвісної постанови № 277 через
місяць — відповідна постанова
(№ 546 від 26 травня 2021 року)
була оприлюднена на сайті Кабінету Міністрів 2 червня. Нарешті крапку в історії про примусове переведення пенсіонерів на банківське
обслуговування поставлено —
до 2023 року доставкою пенсій

П

буде займатися Укрпошта. «Пенсіонер сам має обирати, де і в який
спосіб йому зручно її отримувати.
Якщо в банку — то в банку. Якщо
в Укрпошті — то в Укрпошті. І ніхто
не має права змусити його робити

них виплат у безготівкову форму.
Підтримує таке рішення і Укрпошта, але за єдиної умови: перехід
має відбуватися поступово і так,
щоб питання отримання коштів
не перекладалося на пенсіонерів.

доступу до терміналів і банкоматів
« Відсутність
стала основною причиною відтермінування
переходу на банківські картки.
»
вибір не на свою користь», — прокоментував зміни до постанови
генеральний директор Укрпошти
Ігор Смілянський.
Чому відмінили обов’язкове
переведення пенсій на картки?
В Мінсоц та ПФУ неодноразово говорили про необхідність переведення пенсійних та соціаль-

Зараз Укрпошта доставляє пенсії
для понад 3,5 млн осіб додому.
Вартість доставки ніяк не перекладається на пенсіонерів — цю
послугу оплачує держава. Проте
з переведенням виплат на банківські картки їм самим потрібно
буде подбати про те, де і як зняти
гроші з картки. Завдання не з лег-

ких, бо з понад 27 тисяч населених пунктів в Україні банкомати є
лише у 4,3% міст. При цьому велика кількість пенсіонерів зосереджена саме в сільській місцевості,
де банківської інфраструктури
немає взагалі. Якщо виплату перевести на картку, ці люди просто
не будуть мати де зняти гроші.
Відсутність доступу до терміналів і банкоматів стала основною
причиною відтермінування переходу на банківські картки. По суті,
Укрпошта — єдина компанія, яка
на сьогодні може забезпечити
пенсіонерам у селах доступ до готівки.
Постанова № 546 передбачає, що умови видачі пенсій будуть змінені в 2023 році — до того
часу їх доставкою буде займатися
Укрпошта.

Що робити пенсіонерам, які
хочуть повернутися на обслуговування до Укрпошти?
За кілька місяців, поки вирішувалася доля пенсійних виплат,
пенсійні фонди загітували деяких
літніх людей відкрити банківські
рахунки для отримання пенсії.
Якщо одержувати гроші на картку незручно, нова постанова дає
пенсіонеру змогу повернутися
на обслуговування до Укрпошти.
Подати заяву до ПФУ можна особисто або відправити документи
поштою.
Законних підстав відмовити
в отриманні соцвиплати чи пенсії
через пошту або змусити переходити на обслуговування в банк
ні в Пенсійного фонду, ні в управлінь соцзахисту немає. Більше
того, такі дії працівників можна
кваліфікувати як зловживання службовим становищем, що
за чинним Кримінальним кодексом карається позбавленням волі
на термін до трьох років.
Отож, якщо працівники ПФУ чи
УСЗ під час консультації змушують відкривати рахунок у банку — це маніпуляція. Діє гаряча
лінія Укрпошти, куди пенсіонери
можуть звертатися у разі, якщо їм
відмовили у переведенні отримання пенсії через Укрпошту. Залишити заявку можна за телефоном
+38 (044) 354–52–73 або надіслати електронним листом на адресу
pv@ukrposhta.ua. n

Р Е К Л А М А

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ТРАКТОРИСТИ
І РІЗНОРОБОЧІ.
Тел. 0960018678
ФГ «Корсойл Агро»
(с. Шепель) запрошує
на роботу заступника
головного бухгалтера
та бухгалтера з досвідом
роботи в сільгоспвиробництві
або виробництві.
Тел.: 0673320024,
0960018678.

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

Людина, яка врятувала
тисячі доль, зберегла сотні
сімей від розлучення!
Завдяки сильному дару допоможе
позбутися алкоголізму, наркоманії,
дитячого переляку, нав’язливої
пристрасті, жіночих та чоловічих
проблем, депресії, заїкання, а також
вінця безшлюбності, заздрощів,
родового негативу, самотності,
безпліддя. Їй відкриті найсильніші
знання, допоможе захистити ваш
бізнес, налаштувати особисте
життя, налагодити гармонію
в шлюбі, захистити дітей від
впливу вулиці та поганих компаній.
Допоможе знайти вихід від складних
та безвихідних ситуацій.

Тел. 096 40 10 108
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про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТІЛЬ»
Код ЄДРПОУ — 32269842
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 44600,
Волинська область, смт.Маневичі, вул.Луцька, буд. 14. Контактний номер телефону: (0332)
746004, факс: (0332)746006 (місцезнаходження
юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс,
адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи*
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає в розробці і рекультивації Малоосницького родовища базальтів
в Луцькому районі Волинської області. Корисною
копалиною родовища є базальти. Розробка передбачається кар’єрним способом. Система розробки — транспортна з паралельним просуванням
фронту робіт із зовнішнім відвалоутворенням.
Кар’єрне поле приймається в контурах розвіданого родовища, підрахованих та затверджених
запасів по границі верхнього уступу розкривних
порід.
Технічна альтернатива 1. Розпушування скельних порід передбачається буро-вибуховим способом, методом свердловинних зарядів із застосуванням вибухівки типу амоніти №№ 9,10.
Технічна альтернатива 2. Розпушування скельних порід передбачається буро-вибуховим способом, методом свердловинних зарядів із застосуванням вибухівки типу «Анемікс».
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1
В адміністративному відношенні Малоосницьке родовище базальтів розташоване у Луцькому
районі Волинської області в 5,0 км на схід від сіл
Мала і Велика Осниця.
Розробка кар’єрного поля передбачається
з північного сходу на захід. Розкривні роботи будуть
проводитись в такому ж порядку.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2:
В адміністративному відношенні Малоосницьке родовище базальтів розташоване у Луцькому
районі Волинської області в 5,0 км на схід від сіл
Мала і Велика Осниця.
Розробка кар’єрного поля передбачається
з заходу на північний схід. Розкривні роботи будуть
проводитись в такому ж порядку.
*Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в забезпеченні робочими місцями
працездатного населення регіону, сплату податків
в місцеві бюджети, покращення економічної ситуації регіону.
5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо)
Площа Малоосницького родовища базальтів
становить 60,0 га. Необхідний земельний відвід
по об’єктах планованої діяльності такий: кар’єр —
72,0 га, проммайданчик — 0,2 га, проммайданчик
для тимчасового складування відвалу та щебеню —
6,2, автодорога — 9,7 га.
Вихідні балансові запаси корисної копалини ділянки Малоосницького родовища базальтів представлені геологічними запасами, затвердженими
протоколом УТКЗ № 4547 від 29 квітня 1986 року
в кількості 17966,1тис.м3. Об’єм розкривних порід
становить 11141,0 тис.м3. Геологічний коефіцієнт
розкриття — 0,62 м3. Продуктивність кар’єру з видобутку корисної копалини — 248 тис.м3/рік.
Термін експлуатації 65,5 року.
Режим роботи приймається цілорічний. Кількість робочих днів у році — 260. Кількість змін
на добу — 3, термін зміни — 8 годин.
Розкриття і підготовка родовища проводиться
обладнанням, яке в подальшому буде використовуватись при експлуатації кар’єру. Для виконання
змінного об’єму робіт приймаються — один екскаватор ЕО — 7111 і один бульдозер ДЗ — 101. Породи пухкого розкриття передбачено використовувати для засипки болота, будівництва під’їзної дороги
і проммайданчика. Породи скельного розкриття
використовувати для потреб району з накопиченням у тимчасові відвали для подальшої рекультивації. Територія розміщення розкривних порід знаходиться на північний захід кар’єру в межах 1,2 км
Середня висота відвалу — 20м. Середньорічне
вилучення землі під відвали — 0,2 га.
Базальти родовища представлені дрібнозернистими, слабо тріщінуватими породами пластоподібного залягання і відносяться до ІХ-ї категорії
міцності по класифікації БНіП і по шкалі Протод’яконова М.М. мають коефіцієнт міцності F-8. Для проведення бурових робіт буде застосовуватись буровий агрегат СБУ — 100Г і пересувна компресорна
станція ПР-10 М. Вибухові роботи буде виконувати,
за договором, спеціалізована підрядна організація.
Транспортування корисної копалини до дробильно-сортувального цеху і розкривних порід
у відвали планується власними автомобілями
КРАЗ-256 у кількості 6 одиниць.
У комплексі будівництва майбутнього підприємства передбачається:

- кар’єр по видобуванню базальтів;
- адміністративно-побутова будівля;
- дробильно-сортувальний цех;
- нова ЛЕП-6 кВт — 1,5 км;
- склад МЗМ;
- під’їзна автодорога на відвал — 1,5 км;
- трансформаторна підстанція комплектна
КТП-630–1000 з трансформатором ТМ-1000/10. У
відпрацьованому вигляді виїмка кар’єру буде мати
такі характеристики: площа — 72 га, максимальна
глибина — 50 м.
З метою ліквідації шкідливого впливу на навколишнє середовище, яке відбувається в результаті
розробки родовища, рекультивації підлягають усі
порушені землі. Вироблений простір кар’єру планується під водоймище, а відкоси уступів кар’єру
засипати, відсипати обвідну дамбу та закріпити
посадкою кущів. Площу тимчасових відвалів скельних порід передбачається рекультивувати під лісонасадження. Після повного видобутку корисної
копалини площа ділянки, на якій буде проведена
рекультивація, складе 13,1га, під водоймище відводиться 65,5га. Середньорічна площа рекультивації
складе 1,0 га.
6. Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
- розробка родовища в межах розвіданих
та затверджених запасів;
-санітарно-епідеміологічні обмеження — дотримання меж санітарно-захисних зон, дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій
(ГДК) забруднювальних речовин в атмосферному
повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного
впливу;
- здійснення постійного контролю технічного
стану механізмів та транспорту при розробці родовища;
- додержання параметрів системи гірничих
робіт;
- систематичний геолого-маркшейдерський
контроль за прийнятою системою розробки;
- зберігання відходів та передача їх спеціалізованим організаціям і вивіз на полігон ТПВ у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел повинні
здійснюватися за наявності дозволу на викиди
забруднювальних речовин в атмосферне повітря;
- скидання води мусить здійснюватися за узгодженням з уповноваженим органом;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;
- санітарно-гігієнічні обмеження — допустимі
рівні звуку (дБА);
- радіологічний контроль видобутої сировини;
- виконання правил протипожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 2
Екологічні обмеження технічної альтернативи
2 аналогічні альтернативі 1
Щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони;
- санітарно-гігієнічні обмеження — дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій
(ГДК) забруднювальних речовин в атмосферному
повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного
впливу.
Щодо територіальної альтернативи 2:
Аналогічні територіальній альтернативі 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
польове обстеження ділянки провадження планованої діяльності; інженерно-топографічне вишукування; розміщення інвентарних тимчасових
приміщень, необхідних для ведення робіт; доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних
ресурсів; винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів прокопу; влаштування місця
стоянки механізмів; влаштування та утримання
автошляхів.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
Щодо територіальної альтернативи 1
За результатами геолого-маркшейдерського
обстеження за необхідності будуть впроваджуватися заходи, що забезпечують зменшення впливу
на довкілля.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні територіальній альтернативі 1
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу
планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат — процес розробки родовища не є діяльністю, що має значні виділення
тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект
та інші речовини, викиди яких можуть вплинути
на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості;
- геологічне середовище та ґрунти — вплив
на геологічне середовище обмежується площею
родовища та глибиною розробки корисної копалини; виїмка продуктивних відкладень впливає
на геологічне середовище, що полягає в безповоротному вилученні корисних копалин. Цей вплив
визначається цільовим призначенням об’єкта і є
неминучим наслідком планованих робіт.

- повітряне середовище — викиди забруднювальних речовин під час проведення розробки
родовища: розвантажувально-навантажувальних
робіт, планувальних робіт, роботи двигунів кар’єрної техніки і транспорту;
- водне середовище — для запобігання забрудненню поверхневих водойм стічними водами
кар’єру, планованою діяльністю передбачено контроль за якістю кар’єрних вод, що скидаються;
- поводження з відходами — зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними
нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження планованої діяльності,
будуть передані відповідно до укладених договорів
та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям;
- земельні ресурси — в ході видобутку сировини заплановане виконання рекультивації. Передбачені рішення поводження з відходами відповідають
природоохоронному законодавству України;
- шумове забруднення — вплив пов’язаний
з роботою двигунів кар’єрної техніки і транспорту
та їх обслуговування, проведення буро-вибухових
робіт;
- рослинний та тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду — вплив пов’язаний
з роботою техніки і транспорту кар’єру, проведення
буро-вибухових робіт;
- навколишнє соціальне середовище — вплив
на місцеву економіку (забезпечення потреб місцевої промисловості у сировині виробництва будівельної галузі, створення нових робочих місць для
населення, відрахування податків до місцевого
бюджету);
- навколишнє техногенне середовище —
пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи
техногенного середовища в зоні впливу об’єкта
відсутні.
Щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні до технічної альтернативи 1
Щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні,
містобудівельні й територіальні обмеження згідно
з діючими нормативними документами.
Щодо територіальної альтернативи 2
Аналогічні територіальній альтернативі 1.
9. Належність планованої діяльності
до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»)
Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з пунктом 15 частини
2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати значного
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року
та Постановою Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку
з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля» (додаток 4).
Планується дослідження впливу на клімат
та мікроклімат, атмосферне повітря, геологічне
середовище, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ, заповідні
об’єкти, соціальне середовище, техногенне середовище.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка
впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом
п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на до-
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____________________________________
дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________________________
реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

вкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні
умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування та протягом
30 днів від дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються
на дати, що припадають на цей період, про що
зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля
Протягом 20 робочих днів від дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів від дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їхніх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої
діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому
визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається
Міністерством захисту довкілля та природних
ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України. Департамент екологічної оцінки
та контролю, поштова адреса: вул. Митрополита
Василя Липківського, 35, Київ 03035. e-mail: OVD@
mepr.gov.ua. телефон: (044) 206–31–50, (044) 206–
31–40. Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор департаменту екологічної оцінки
та контролю. (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа)
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«Волинь» у Франику
За Україну, за її волю!
За честь, за славу — і за КРИМ! скуштувала дірку від бублика
Підопічні Шевченка ще до початку Євро-2020 одним своїм майбутнім
виглядом довели до абсолютного сказу чорнороте лаптєноге кодло

Фото із сайту hromadske.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

же завтра, 11 червня,
стартує довгоочікуваний Чемпіонат Європи
з футболу (бо ж мав відбутися
ще торік, звідтіля й дещо нелогічна назва — Євро-2020).
Фестиваль суцільної насолоди для поціновувачів найкращої у світі гри триватиме цілісінький місяць — фінал турніру заплановано на 11 липня.
Національна ж збірна
України у вир боротьби порине у неділю, 13 червня.
Підопічні Андрія Шевченка в
Амстердамі зустрінуться із
беззаперечним фаворитом
групи С — Нідерландами.
17 червня у румунському Бухаресті ми поміряємося силами із командою Північної
Македонії (на думку букмекерів, це найслабший з–поміж
усіх 24–х учасників турніру).
А 21 червня — у тому ж таки
Бухаресті — битимемося зі
збірною Австрії.
В 1/8 за підсумками групового раунду виходять перша та друга команди кожної
із шести груп, а також чотири
кращі збірні з–поміж тих, що
посядуть треті місця.

воротарі: 1. Георгій
Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій
Трубін (обидва — «Шахтар»);
захисники: 2. Едуард
Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний,
16. Віталій Миколенко,
21. Олександр Караваєв,
24. Олександр Тимчик,
25. Денис Попов (усі —
«Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко
(обидва — «Шахтар»);
півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі
— «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков
(усі — «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест
Гем», Англія), 8. Руслан
Маліновський («Аталанта»,
Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія),
17. Олександр Зінченко
(«Манчестер Сіті», Англія),
18. Роман Безус («Гент»,
Бельгія), 20. Олександр
Зубков («Ференцварош»,
Угорщина);
нападники: 9. Роман
Яремчук («Гент», Бельгія),
19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик
(СК «Дніпро-1»).
Чи не найбільший резонанс викликало рішення Андрія Шевченка включити у
фінальну заявку збірної 18–
річного гравця «Шахтаря»
Георгія Судакова. Проте той

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша ліга. 29–й
тур. «Прикарпаття» (Івано–Франківськ) – «Волинь»
(Луцьк) – 2:0 (1:0 – Іван Сондей, 25 хв., з пенальті; 2:0 – Василь Цюцюра, 80 хв., з пенальті)
5 червня. Івано–Франківськ.
Стадіон «Рух». 3100 глядачів.
Головний суддя Сергій Задиран
(Київщина).
Луцька «Волинь» за тур до
фінішу першості «гарантувала»
собі сьоме місце в турнірній таблиці. Команда, яка третій сезон
поспіль декларувала бажання
повернутися в УПЛ, цього разу
не тільки знову не виконала це
завдання, а взагалі фінішує в
середині таблиці. Пропустивши
поперед себе навіть такий собі
«Альянс» із Липової Долини —
клуб–дебютант Першої ліги, який
був створений 2016 року. Так і
хочеться по–злому зауважити:
то не долина десь там «липова»
— то наша «Волинь» якась несправжня…
Наступного ж сезону завоювати заповітну путівку у вищий
дивізіон буде, вочевидь, набагато складніше. По–перше, їх не
розігруватиметься відразу три
(УПЛ уже розширилася до запланованих 16 команд). По–друге,
не треба бути великим провидцем, аби припустити: з ймовірністю 99% «золото» Першої ліги
здобуде «Металіст» Ярославського, бо в харківського олігарха
і очі горять футболом, і бажання
витрачати гроші на свою «іграшку» також є. Чого, схоже, аж ніяк
не можна сказати про власника
«Волині».
У передостанньому турі ж нинішньої першості підопічні Василя Сачка грали на виїзді із «Прикарпаттям» (з яким лише 12 травня провели у Луцьку відкладений
матч першого кола і здобули тоді
перемогу з рахунком 2:0).
Щоправда, цього разу «червоно–білі» виходили на поєдинок
у не дуже доброму гуморі. Адже в
попередньому турі вони втратили
навіть теоретичні шанси на підвищення у класі. Та й «Прикарпаттю» перемога була потрібнішою,
адже вона гарантувала команді

Ч

У

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ
НА ЄВРО-2020 (ПЕРЕД
ІМ’ЯМ ТА ПРІЗВИЩЕМ
ФУТБОЛІСТА — ЙОГО
ПОСТІЙНИЙ ІГРОВИЙ
НОМЕР НА ТУРНІРІ):

На заздрість лучанам «Верес» здобуває «золото». Разом
із рівнянами путівки в УПЛ виборюють «Чорноморець»
та «Металіст 1925»

Кремлівських мракобісів вже аж тіпає. А коли ми ще й
«Хутін — пуйло! Ла–ла–ла–ла–ла–ла–ла–ла…» затягнемо —
то й на клоччя зі злості розірвати може!

таки дещо стишив голоси
скептиків, вийшовши на заміну в контрольних поєдинках зі
збірними Північної Ірландії та
Кіпру — юний футболіст був
досить помітним на полі.
Контрольний поєдинок.
Україна — Північна Ірландія – 1:0 (Олександр Зубков,
10 хв.)
3 червня. Дніпро. Стадіон «Дніпро–Арена». Головний суддя Шимон Марциняк (Польща).
Контрольний поєдинок.
Україна — Кіпр – 4:0 (1:0 –
Андрій Ярмоленко, 37 хв., з
пенальті; 2:0 – Олександр
Зінченко, 45+2 хв., з пеналь-

роям слава!». З ними «путлерівці» вже, схоже, потроху
змирилися. Найбільше їхнє
роздратування викликали
нанесені на футболки контури карти України! Бо ми, бач,
зобразили там не лише Волинь, Полісся, Галичину, Закарпаття, Буковину, Поділля,
Наддніпрянщину, Сіверщину,
Слобожанщину, Запоріжжя,
Приазов’я, Бессарабію та
Донбас, а й нашу споконвічну Таврію, український Крим,
зухвало окупований Москвою
2014 року!
«Ані питаюцца саздать іллюзію нєвазможнава!», «Палітічєская правакація!», «Фа-

Ані питаюцца саздать іллюзію нєвазможнава!»,
« «Палітічєская
правакація!», «Фашизм снова
«

паднімаєт голаву!» — люто бризкаючи піною
волає чорнороте окупаційне кодло.
ті; 3:0 – Роман Яремчук, 59
хв.; 4:0 – Андрій Ярмоленко,
65 хв.)
7 червня. Харків. Стадіон
ОСК «Металіст». Головний
суддя Віталійс Спасйонніковс
(Латвія).
Тим часом у Росії перед
початком Євро-2020 найбільше розмов не про стартовий
поєдинок їхньої збірної з
бельгійцями (який відбудеться вже в суботу, 12 червня, і
у якому «Червоні дияволи»
просто зобов’язані — на радість як бельгійським, так і
українським уболівальникам
— влаштувати справжнісіньке
пекло підопічним Черчесова),
а… про форму Національної
збірної України, вже схвалену
УЄФА!
І справа навіть не в написах «Слава Україні!» та «Ге-

»

шизм снова паднімаєт голаву!» — люто бризкаючи піною
волає чорнороте окупаційне
кодло. — І це, знаєте, навіть
добре! Адже прекрасно пробуджує й тонізує, змушує ще
навіженіше стискати кулаки,
вболіваючи з усіх сил за нашу
«тризубу» команду й за наш
український Крим у складі
української України! І (дуже
на те сподіваємося!) примушуватиме наших збірників
ще відчайдушніше битися у
тих справді прекрасних футболках! А лаптєногим таки б
варто було трішки поберегти
свої нікчемні шакалячі голоси
— бо ж і дзявкнути не спроможуться, коли над українським Сімферополем та
українським Севастополем
гордо замайорять синьо–
жовті знамена! n

за тур до фінішу збереження прописки в Першій лізі…
Можна шукати причину поразки в кадрових проблемах «Волині», можна ставити під сумнів
обидва призначені арбітром пенальті — щоправда, який з того
толк? Цілком очевидно: без окреслення розумної стратегічної
програми розвитку та глибокого
реформування усіх клубних ланок
ФК «Волинь» вище аніж цьогоріч–
торік–позаторік не стрибне…
У заключному турі «Волинь»
12 червня прийматиме в Луцьку
«Чорноморець» (матч розпочнеться о 17.30). Одесити вже мають в кишені путівку в УПЛ, проте
їм потрібні очки, аби не випустити
з рук «срібло» Першої ліги…
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 29–й тур.
«Верес» (Рівне) – «Авангард–
СК Краматорськ» (Краматорськ) – 5:1 (1:0 – Михайло
Сергійчук, 8 хв.; 2:0 – Олег Бородай, 16 хв., у власні ворота;
3:0 – Віталій Дахновський, 23
хв.; 4:0 — Сергій Петько, 61 хв.;
5:0 — Михайло Шестаков, 82 хв.;
5:1 — Павло Похитайло, 88 хв.)
5 червня. Млинів. Стадіон
«Колос». 806 глядачів. Головний
суддя Павло Дубровець (Житомир).
Тим часом рівняни, здобувши
ефектну перемогу з розгромним
рахунком, за тур до фінішу першості гарантували собі «золото»
Першої ліги.
Окрім «Вереса», путівки в УПЛ
завоювали «Чорноморець» та
«Металіст 1925» (питання розподілу між ними другого та третього
місць, нагадаємо, досі лишається відкритим).
Рівняни ж чемпіонський сезон завершать 12 червня виїзним
поєдинком із «Гірником–Спортом» (початок зустрічі у Горішніх
Плавнях о 17.30).
Усі результати 29–го туру:
«Верес» — «Авангард–СК Краматорськ» — 5:1; «Оболонь» —
«Гірник–Спорт» — 0:1; «Прикарпаття» — «Волинь» — 2:0; «Чорноморець» — «Альянс» — 0:2;
«Кремінь» — «Металіст 1925»
— 0:4; «ВПК–Агро» — «Кристал»
–1:2; «Нива» — «Агробізнес» —
1:0; МФК «Миколаїв» — «Полісся» — 0:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н П М
О
«Верес» (Рівне)
29 20 5 4 54-20 65
«Чорноморець» (Одеса)
29 17 7 5 43-22 58
«Металіст 1925» (Харків)
29 16 8 5 35-20 56
МФК «Миколаїв» (Миколаїв)
29 15 7 7 48-22 52
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
29 15 6 8 45-26 51
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
29 14 8 7 45-30 50
«Волинь» (Луцьк)
29 13 7 9 38-26 46
«Оболонь» (Київ)
29 12 4 13 42-34 40
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина)
29 11 5 13 42-43 38
«Полісся» (Житомир)
29 9 8 12 31-35 35
«ВПК–Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина)
29 10 4 15 28-47 34
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
29 8 6 15 24-42 30
«Нива» (Тернопіль)
29 8 6 15 29-49 30
«Авангард–СК Краматорськ» (Краматорськ, Донеччина) 29 8 5 16 29-50 29
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
29 6 5 18 22-49 23
«Кристал» (Херсон)
29 3 3 23 20-60 12
У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») — 15 голів (10 — з пенальті), Михайло Шестаков («Верес») — 13 (2), Юрій Батюшин («Гірник–Спорт» /
«Металіст 1925») — 12 (6), Богдан Оринчак («Волинь») —
10 (3), Богдан Кушніренко (МФК «Миколаїв») — 10 (8). n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки
(більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів
та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення,
які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення
про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.

Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається в центрі села будинок із господарськими спорудами
(30 км від Луцька). Поряд — автобусна зупинка, електричка. У селі
є магазини, школа, дитячий садок,
амбулаторія. Ціна договірна. Власник. Тел. 096 11 33 905.
l У Камені-Каширському продається 2-кімнатна квартира (5 поверх
5-поверхового цегляного будинку,
заг. пл. - 50.6 кв. м, з ремонтом). Є
гараж. Тел. 097 81 22 768.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.17 га) для с/г призначення (1 км від Луцька). Можна
під забудову. Ціна договірна. Власник. Тел. 096 11 33 905.
l Продається дача на масиві «Промінь» (перша лінія, ділянка 33). Тел.:
(0332) 72-67-70, 066 57 24 066.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Мерседес-Бенц Віто-110», бус, турбодизель, пасажир, 1999 р. в., білий
колір. Тел. 068 38 46 177.
l Продається автомобіль ЗАЗ
«Таврія», 1995 р. в., бежевого кольору, на ходу. Тел. 050 67 10 591.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам копачки вібраційні «Кухман» (на два), «Шмутцер» (на два),
«Кромаг», сівалки (13, 15, 17, 26,
30 анкерів), а також на дві комори
«Сімулти», «СЗУ» (сошникові), саджалки «Краммер», грабарки, картоплезбиральні комбайни «Карлик»,
«Болько», «Анна» та дворядні причіпні. Тел.: 096 85 85 455, 097 91 91
343, 098 11 67 547.
l Продам зерновий комбайн
«Нива» по запчастинах, пальці до
кінної грабарки. Тел.: 067 33 21 260,
099 75 41 711.
l Продається зернозбиральний
комбайн «Вольво-800». Ціна договірна. Тел. 097 67 29 001.
l Продається зернозбиральний

комбайн СК-5-М, 1992 р. в. Тел. 068
12 64 964.
l Продам картоплезбиральні комбайни «AННА» (привезені з Польщі), гноєрозкидач, сівалку «Нодет»,
тюковку «Сіпма». Ціни договірні.
Тел.: 050 56 24 572, 095 44 35 663,
098 03 93 636.
l Куплю різні запчастини до картоплесортувалки КСП вітчизняного
виробництва. Тел.: 068 56 40 474,
050 61 07 082.
l Продається комбайн «Нива»,
1988 р. в., у робочому стані, недорого. Тел. 096 38 46 650.
l Продається нова зернова віялка.
Тел. 068 84 52 196.
l Куплю ножі до фрези або фрезу
вітчизняного виробництва. Тел.: 068
56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам трикорпусний тракторний плуг у доброму стані. Тел. 050
671 05 91.
l Куплю двигун-барабан (можна
неробочий, некомплектний) Тел.:
068 56 40 474, 050 61 07 082.
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 Продається вулик «Дадан» у доброму стані (м. Рожище). Тел. 050
63 21 785.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою). Тел. 050 37 81
998.
l Продам торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Члени громадської організації «Ветерани
судових органів Волинської області» глибоко
сумують з приводу смерті судді Локачинського районного суду у відставці
Василя
Семеновича
КОРНЕЛЮКА
та висловлюють щирі співчуття
рідним і близьким покійного.
Ветерани карного розшуку Волині висловлюють щирі
співчуття рідним та близьким
у зв’язку зі смертю колишнього начальника карного розшуку Турійського РВВС
Василя
Тихоновича
ВЛАСЮКА,
який пішов із життя на 78-му році
після тяжкої хвороби. Нехай волинська земля буде йому пухом, а Господь прийме у Царство Небесне.

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 торфобрикет. Можлива
доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332) 24-34-23, 098
48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам торфобрикет, щебінь
різних фракцій, пісок, камінь бут,
формак, відсів, цеглу білу та червону, чорнозем, землю на вимостку,
блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61
14 575, 097 34 43 386.
l Продам 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 жом, цеглу білу та червону (нову та б/в), щифер (б/в), дрова
рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, керамзит,
глину, чорнозем. Доставка. Послуги
мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продається добра корова
(с. Одеради Луцького району). Тел.
099 75 19 463.
l Дорого куплю корів, биків, коней, лошат (на м’ясо, молодняк на
відгодівлю). Тел.: 068 89 52 525,
098 45 81 533, 066 78 45 804.
l Куплю корів, биків, коней, лошат,
телят. Можливе перевезення. Тел.
068 91 57 460.

ПОСЛУГИ
l Потрібні люди на збір полуниці у
Володимир-Волинський (колишній Іваничівський) район. Можливе проживання, харчування.Тел.
068 77 14 646.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, утеплення фасадів,
виконую бетонні та сантехнічні роботи. Тел. 098 39 05 559.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети у будь-якому кольорі, матові та глянцеві, під світле та темне
дерево (шир. - 10, 11, 13 см), капелюхи на стовпці, парапети на фундамент. Доставка. Тел.: 067 49 33
889, 050 64 46 840.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений диплом (№ 011978),
виданий Луцьким ПТУ-6 на ім’я Рогов Михайло В’ячеславович, вважати недійсним.
Р Е К Л А М А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі
комплектація замовлення, упаковка,
PОбов’язки:
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тижень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
обіди, чай, кава.
PБезкоштовні
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.

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;

РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ,
ЗІЛT130, ТT150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2J21J70, 0677767599, 0990339210.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 14 — 20 червня
ОВЕН. З’явиться можливість підвищити
професійний рівень. Перед вами відкриються
нові обрії, тільки менше балакайте та більше
робіть. У вихідні рідні нагадають про себе,
постарайтеся надати їм необхідну допомогу.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Ви будете одержувати задоволення від ділових зустрічей і контактів.
На роботі постарайтеся не проявляти свій
бурхливий темперамент, не відхиляйтеся від
наміченої стратегії. У вихідні не варто йти на
конфлікт. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Перед вами відкриті всі
шляхи. Буде гарна погода, тепле море, мальовничі гори і приємна компанія. Чекайте
дорогих подарунків й сюрпризів від коханої
людини. Ви зараз близькі до виконання ваших
найзаповітніших бажань. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — середа.
РАК. Доля може подарувати вам приємні знайомства, кар’єрний ріст та успіх в
особистому житті. Але будьте обережні при
прийнятті рішень, самообман здатний зіграти
з вами злий жарт. Навколо вас можуть кипіти
справжні пристрасті, залишайтеся розсудливими. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Доля може надати вам кілька шансів, саме час щось змінити у звичному житті,
щоб досягти нових висот. Але вашим таємним
ворогом може стати зайва самовпевненість.
Постарайтеся тверезо оцінити свої таланти та
можливості. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
ДІВА. Постарайтеся не гнатися за чимось більшим, інакше ви ризикуєте втратити те, що вже маєте. Не варто квапитися з
остаточним рішенням, тому що геніальна, на
перший погляд, ідея може не завершитись
практичним втіленням. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Може надійти цікава ділова
пропозиція, яка відкриває перед вами нові
можливості. Попередні заслуги дадуть змогу вам почати досить перспективну справу.
Імовірні нетривалі поїздки або відрядження.
Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Вдалий тиждень для демонстрації своїх численних талантів. Вас буде
супроводжувати удача в справах, чекайте
солідний прибуток. Порадують новини і в особистому житті. У випадку виникнення спірних
ситуацій замість завзятості пустіть в хід усю
вашу чарівність, тоді результат перевершить
очікування. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Життя відкриє перед вами
нові перспективи в роботі і в особистій сфері.
У розмовах із друзями шукайте компроміс. У
вихідні близькі люди будуть особливо потребувати вашої допомоги. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Вам буде багато чого вдаватися, особливо якщо ви станете працювати
не поодинці, а в співробітництві з іншими.
Правда, для цього доведеться час від часу
прикушувати собі язичка, щоб не розполохати
партнерів надто критичними зауваженнями.
Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Варто зайнятися налагодженням більш тісних контактів з колегами, це
допоможе в розвитку вашої кар’єри. Але реальність внесе свої поправки у ваші повітряні
замки. Розраховуйте тільки на себе, тому що
інші можуть помилятися із не залежних від них
обставин. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Ви повинні бути відкриті для
пропозицій і вони швидко почнуть надходити. У вирішенні ділових питань більше
покладайтеся на інтуїцію, логіка навряд чи
приведе вас до бажаних результатів. Виявляться вдалими ділові поїздки та переговори. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Масові збори населення; мітинг. 7. Газ, народжуваний грозою. 9. Посудина для шампанського. 11. Сталевий ящик для грошей, документів. 12. Засіяне поле. 13. Австрійський футбольний клуб із Відня. 15. Кузов вантажопасажирського легкового автомобіля. 18. Сукупність
фінансових ресурсів держави. 20. Одиниця опору. 21. У християнській міфології пропащий ангел. 22. Нота. 23. Керівник факультету у вузі. 25. Столиця
Китаю. 27. Невелика затока, відчленована мисами або островами від моря.
29. Половина футбольного матчу. 31. У грецькій міфології верховний бог.
32. Дуже тихе мовлення. 34. Запалення вуха. 35. Аматор зимового купання.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Відома французька естрадна співачка. 2. Одиниця
магнітного потоку. 3. Великий вогняно-яскравий метеор. 4. Те саме, що й
солдат. 6. Велика жуйна рогата тварина. 8. Місто-порт в Одеській області.
10. Знак зодіаку. 14. Титул монарха в країнах Сходу. 16. Той, хто має здібність
розвеселяти когось, викликати сміх. 17. Гірка рослина. 18. Ставкова риба.
19. Спосіб перевірки знань учнів, студентів без оцінки в балах. 24. Певний
відрізок часу. 26. Права притока Стиру. 27. Те саме, що й вежа. 28. Ядуха.
30. Новела Миколи Хвильового. 31. Футбольний клуб із Луганська. 33. Річка
в Італії.
Склав Микола ДЕНИСЮК.

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:05, 09:35 Т/с «Гордість»
08:05, 17:20 Роздивись 08:30
Геолокація: ВОЛИНЬ 09:05
Телепродаж 11:35 Край
пригод 11:50 ЗаАрхівоване
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:25 Спорт
15:20 Країна пісень 16:00
Концерт. Дмитро та Назарій
Яремчуки 17:30, 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 18:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30
Перша шпальта

05:25 Т/с «Коли ми вдома»
05:45 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:45 Т/с «Комісар Рекс»
10:30 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік
моя жінка»

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 3 ЧЕРВНЯ

1+1
05:35, 10:20 «Життя відомих
людей»
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 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Між нами,
дівчатами»

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
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, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «ПроCпорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Між нами,
дівчатами»

ІНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.05,
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 12.25
Х/ф «ПІД ОДНИМ ДАХОМ»
14.15 Х/ф «ПОЗА ТРАСОЮ»
16.05 «Жди меня. Україна»
20.00, 03.10 «Подробиці»
21.00 «Вещдок. Опережая
время» 23.50 Т/с «Що робить
твоя дружина?» 01.50 Х/ф
«БІЛЕ СОНЦЕ ПУСТЕЛІ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:35 Місія: краса
12:40 Агенти справедливості
16+
14:40, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Іспанія Швеція

ICTV
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Х/ф «АНТУРАЖ»
12:25, 13:15 Х/ф «НА
ОДНОГО МЕНШЕ»
15:25, 16:15 Х/ф
«БЕЗОДНЯ»
20:10, 21:30 Х/ф
«ЗАХОПЛЕННЯ
ПІДЗЕМКИ 123»
22:50 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 «Орел і решка»
09:30 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК»
12:20 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК: ВИСОКА
НАПРУГА»
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Аферисти в сітях» 16+
21:00 Х/ф «ЗЛАМ ЧАСУ»
23:10 Х/ф «ТЕМНЕ
ДЗЕРКАЛО»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.40 Правда життя
10.15, 01.40 Речовий доказ
11.25 Історія українських
земель
12.15 Війна всередині нас
13.10, 18.50 Суперчуття
14.10 Повітряні воїни
15.05, 19.50 Секретні
території
16.05, 20.50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Створення
бренду
17.50, 04.55 Світ дикої
природи
22.40 Ніл
23.35 Апокаліпсис. Перша
світова війна
00.40 Божевільний світ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 21:50 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:50 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»

ВІВТОРОК, 15 ЧЕРВНЯ

12:40 Х/ф «ПРОСТАЧКА»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:30 Х/ф «СХОВИЩЕ»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Т/с «Карпатський
рейнджер»
10:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
12:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2:
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
13:55 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2020»
20:25 Т/с «Брати по крові»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Yellow 06:10 Англія Хорватія. УЄФА ЄВРО 2020
08:00 Топ-матч 08:10 Австрія
- Півн. Македонія. УЄФА
ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
15:00, 18:20, 19:45, 21:20,
22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Д/с «Класика ЄВРО»
11:40 Нідерланди - Україна.
УЄФА ЄВРО 2020 14:00,
15:05, 17:55, 18:25, 20:55, 21:25
«EURO NON STOP» 15:50 LIVE.
Шотландія - Чехія. УЄФА ЄВРО
2020 г. 18:50 LIVE. Польща Словаччина. УЄФА ЄВРО 2020
21:50 LIVE. Іспанія - Швеція.
УЄФА ЄВРО 2020 23:55
«Великий футбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
10.15, 23.15 Т/с «Королі
палат»
11.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного
разу під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
«НАВІКИ - 19» 08.50 Х/ф
«ВИПАДКОВИЙ СВІДОК»
09.25 Х/ф «ЕКІПАЖ
МАШИНИ БОЙОВОЇ» 10.45,
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
13.00 Х/ф «СПЕКА» (16+)
15.05 «Легенди карного
розшуку» 17.00 «Випадковий
свідок» 17.50 «Таємниці світу»
18.20 «Свідок. Агенти» 23.00
Х/ф «СЛІПИЙ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:40 Новини 07:05,
09:35 Т/с «Гордість» 08:05
Роздивись 08:30 Я вдома
09:05 Телепродаж 11:35 Край
пригод 11:50 ЗаАрхівоване
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45 Спорт
15:20 Країна пісень 16:25
Т/с «Загадковий Доктор
Блейк» 17:30 Наші гроші
18:55 Д/ц «Тваринна зброя»
19:55 Д/ц «Дикі тварини»
22:00 Д/ц «Суперчуття» 23:00
Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+

По горизонталі: 1. Шпінгалет. 5. Кит. 6. Орт. 9. Часник. 10. Кишмиш.
12. Наган. 13. Уда. 14. Прага. 17. Кронциркуль. 18. Глина. 20. Пас.
21. Шквал. 25. Квітка. 27. Лавина. 29. Рів. 30. Лот. 31. Пастораль.
По вертикалі: 1. Штанга. 2. Ітака. 3. Ласка. 4. Торшер. 5. Каа. 7. Три.
8. Свидригайло. 9. Чингачгук. 11. Шпаргалка. 15. Інд. 16. Акт. 19. Натовп. 22. Ковель. 23. Казус. 24. Оліфа. 26. «Вир». 28. Нут.

Програма телепередач на 14 — 20 червня
ПОНЕДІЛОК, 14 ЧЕРВНЯ

СЕРЕДА, 16 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:40 Новини 07:05,
09:35 Т/с «Гордість» 08:05
Роздивись 08:30 Геолокація:
ВОЛИНЬ 09:05 Телепродаж
11:35 Край пригод 11:50
ЗаАрхівоване 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:45 Спорт 15:20 Країна
пісень 16:25 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 22:00 Д/ц
«Суперчуття» 23:00 Наші гроші

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік
моя жінка»

ICTV

11:40, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:35 Т/с «Грань»

2+2
06:00 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
08:20 Х/ф «В ІМ’Я
КОРОЛЯ-2»
10:15 Х/ф «В ІМ’Я
КОРОЛЯ-3»
12:00 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2020»
20:25 Т/с «Брати по крові»
22:35 Т/с «CSI: Місце
злочину»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
1+1
05:35 «Життя відомих людей» 10:05 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
13:40 Т/с «Таємні двері»
«Сніданок з 1+1»
16:15 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ПРИБУЛЬЦІВ»
14:00, 16:45, 19:30
ФУТБОЛ-1
20:20 Громадянська оборона
ТСН: «Телевізійна
06:00,
08:00 Топ-матч 06:10
22:35 Т/с «Закляті друзі»
служба новин»
Шотландія - Чехія. УЄФА ЄВРО
09:25, 10:20 «Життя відомих
НОВИЙ КАНАЛ 2020 08:10 Нідерланди людей 2021»
Україна. УЄФА ЄВРО 2020
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день» 06:00, 07:30 «Kids time»
10:00, 11:00, 15:00, 18:00,
06:05
М/с
«Том
і
Джеррі»
17:10 Т/с «Величне століття.
19:45, 21:20, 22:45 Футбол
07:35
«Орел
і
решка»
Роксолана»
NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
09:50
Т/с
«Грімм»
20:43 «ПроCпорт»
10:45 Х/ф «ТРОН. СПАДОК» SHOW» 11:10, 13:30 Д/с
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
«Класика ЄВРО» 11:40 Іспанія
13:20, 19:00 «Аферисти в
22:55 Т/с «Між нами,
- Швеція. УЄФА ЄВРО 2020
сітях»
16+
дівчатами»
14:00, 15:05, 17:00, 18:05,
15:15 Т/с «Надприродне»
20:55, 21:25 «EURO NON STOP»
17:05 «Хто зверху?» 12+
ІНТЕР
15:30 Журнал. УЄФА ЄВРО
20:50 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
05.25, 22.05 «Слідство вели...
2020 15:55 Д/с «Офіційна
ЧУДЕС»
з Леонідом Каневським»
історія УЄФА ЄВРО» 16:50
23:10 Х/ф « РЕТЕЛЬ І
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Yellow 18:50 LIVE. Угорщина
ГЕНЗЕЛЬ»
17.40 Новини 07.10, 08.10,
- Португалія. УЄФА ЄВРО
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00,
МЕГА
2020 21:50 LIVE. Франція 11.00 «Корисна програма»
Німеччина. УЄФА ЄВРО 2020
06.00
Містична
Україна
12.25 Х/ф «ПРОСТО ЩОБ
23:55 «Великий футбол»
07.00 Бандитський Київ
ВПЕВНИТИСЬ» 14.30,
08.35 Правда життя
15.30 «Вещдок» 16.25
ТЕТ
09.45, 01.40 Речовий доказ
«Вещдок. Особый случай»
10.55
Історія
українських
06.00
ТЕТ
Мультиранок
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
09.15 Х/ф «РУМПЕЛЬ«Стосується кожного» 20.00, земель
12.15 Війна всередині нас
ШТІЛЬЦХЕН»
03.10 «Подробиці» 21.00
13.10, 18.50 Суперчуття
10.15, 23.15 Т/с «Королі
«Вещдок. Опережая время»
14.10
Друга
світова
війна:
палат»
23.50 Т/с «Що робить
свідчення війни
11.15, 16.15 4 весілля
твоя дружина?» 01.50 Х/ф
15.05, 19.50 Секретні
13.15, 18.15 Панянка«САМОТНЯ ЖІНКА БАЖАЄ
території
селянка
ПОЗНАЙОМИТИСЬ...» 04.55
16.05, 20.50 Крізь простір і час
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
«Телемагазин»
з Мораном Фріменом
19.15, 20.15, 21.45 Одного
16.55, 21.45 Створення
УКРАЇНА
разу під Полтавою
бренду
19.45, 21.15 Танька і Володька
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
17.50, 05.00 Світ дикої
22.15 Т/с «Кухня»
Україною
природи
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
22.40 Ніл
НТН
Сьогодні
23.40 Апокаліпсис. Перша
05.00 «Top Shop» 06.20
09:00 Зірковий шлях
світова війна
«Таємниці світу» 06.55
10:35 Місія: краса
00.40 Бойові кораблі
«Свідок. Агенти» 07.50, 17.00
12:40 Агенти справедливості 02.45 Страх у твоєму домі
«Випадковий свідок» 08.30,
03.30 Брама часу
16+
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
14:40, 15:30 Історія одного
К-1
09.00 Х/ф «РАНКОВЕ
злочину 16+
ШОСЕ» 10.45, 13.00, 19.30
20:10 Ток-шоу «Говорить
06:30 «TOP SHOP»
Україна»
08:00 М/с «Юху та його друзі» Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.40
«Легенди карного розшуку»
21:35 Європейський дайджест 08:25 «Ух ти show»
21:50 Футбол. Чемпіонат
09:00 «Орел і Решка. Шопінг» 17.50 «Будьте здорові» 23.00
«Акцент» 23.30 Х/ф «ЗАСТАВА
Європи. Франція09:50, 21:50 «Орел і Решка.
В ГОРАХ»
Німеччина
Навколо світу»

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, 11.00
«Корисна програма» 12.25
Х/ф «ЗВЕДЕНІ СЕСТРИ»
14.35, 15.30 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый
случай» 18.00, 19.00, 03.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.10 «Подробиці»
21.00 «Вещдок. Опережая
время» 23.50 Т/с «Що робить
твоя дружина?» 01.45 Х/ф
«ЗАКОХАНИЙ ЗА ВЛАСНИМ
БАЖАННЯМ» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:35 Місія: краса
12:40 Агенти справедливості
16+
14:40, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Італія Швейцарія

11:10 Х/ф «АКСЕЛЬ»
13:10, 19:00 «Аферисти в
сітях» 16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
23:20 Х/ф «КАЗКА КАЗОК»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
08.40, 03.30 Правда життя
09.45, 01.40 Речовий доказ
10.55 Історія українських
земель
12.20 Війна всередині нас
13.15 Суперчуття
14.15 Друга світова війна:
свідчення війни
15.10, 19.50 Секретні території
16.05, 20.50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50, 05.10 Світ дикої природи
18.50 Сіяя: з нами у дику
природу
22.40 Ніл
23.40 Апокаліпсис. Перша
світова війна
00.40 Бойові кораблі
02.45 Страх у твоєму домі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 21:50 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:40, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:35 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
СКАРБ»
08:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА»
10:00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ»
11:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Брати по крові»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00 Топ-матч 06:10 Польща
- Словаччина. УЄФА ЄВРО
2020 08:00 Yellow 08:10
Іспанія - Швеція. УЄФА ЄВРО
2020 10:00, 11:00, 15:00, 18:20,
19:45, 21:20, 22:45 Футбол
NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
SHOW» 11:10, 13:30 Д/с
«Класика ЄВРО» 11:40 Франція
- Німеччина. УЄФА ЄВРО 2020
14:00, 15:05, 17:55, 18:25,
20:55, 21:25 «EURO NON STOP»
СТБ
15:50 LIVE. Фінляндія - Росія.
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
УЄФА ЄВРО 2020 18:50 LIVE.
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова Туреччина - Вельс. УЄФА
історія»
ЄВРО 2020 21:50 LIVE. Італія 06:50 Т/с «Комісар Рекс»
Швейцарія. УЄФА ЄВРО 2020
10:35 «Слідство ведуть
23:55 «Великий футбол»
екстрасенси» 16+
ТЕТ
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна06.00 ТЕТ Мультиранок
Новини»
09.15 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
10.15 Т/с «Королі палат»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік
11.15, 16.15 4 весілля
моя жінка»
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
ICTV
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
06:30 Ранок у великому місті
під Полтавою
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
19.45, 21.15 Танька і Володька
21:10 Факти
22.15 Т/с «Кухня»
09:15, 19:25 Надзвичайні
23.15 Т/с «Нове життя
новини
Василини Павлівни»
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
НТН
11:05, 21:30 Т/с «Пес»
12:15, 13:15 Т/с «Таємні двері» 05.00 «Top Shop» 06.15
15:15, 16:15 Х/ф «ЯНГОЛ«Будьте здорові» 07.50, 17.00
ОХОРОНЕЦЬ»
«Випадковий свідок» 08.30,
20:20 Секретний фронт
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
22:55 Т/с «Закляті друзі»
09.00 Х/ф «ПОМНИ ІМ’Я
СВОЄ» 10.50, 13.00, 19.30
НОВИЙ КАНАЛ Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.45
06:00, 07:30 «Kids time»
«Легенди карного розшуку»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
17.50 «Вартість життя»
07:35 «Орел і решка»
23.00 «Акцент» 23.30 Х/ф
09:20 Т/с «Грімм»
«БЕЗСМЕРТНИЙ ГАРНІЗОН»

ЧЕТВЕР, 17 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:40 Новини 07:05,
09:35 Т/с «Гордість» 08:05
Роздивись 08:30 Я вдома
09:05 Телепродаж 11:35 Край
пригод 11:50 ЗаАрхівоване
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45 Спорт
15:20 Країна пісень 16:25 Т/с
«Загадковий Доктор Блейк»
17:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:55
Д/ц «Тваринна зброя» 19:55
Д/ц «Дикі тварини» 22:00 Д/ц
«Суперчуття» 23:00 Схеми.
Корупція в деталях

1+1
05:35, 09:25, 10:20 «Життя
відомих людей»
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»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:33 «ПроCпорт»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу
2021»

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, 11.00
«Корисна програма» 12.25 Х/ф
«ПЕНЕЛОПА» 14.30, 15.30
«Вещдок» 16.25 «Вещдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 03.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.10
«Подробиці» 21.00 «Вещдок.
Опережая время» 23.50
Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 01.35 Х/ф
«МІСЬКИЙ РОМАНС» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
12:30, 15:30 Агенти
справедливості 16+
15:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Україна Північна Македонія
18:00 Гучна справа. Чому плаче
епатажний бабій?
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Нідерланди Австрія

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:50 Т/с «Комісар Рекс»
10:30 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
16:00, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій чоловік
моя жінка»

П’ЯТНИЦЯ, 18 ЧЕРВНЯ
сітях» 16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ДЖЕК - ВБИВЦЯ
ВЕЛЕТНІВ»
23:20 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
РАГНАРОКА»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.40 Правда життя
09.40, 01.40 Речовий доказ
10.50 Історія українських земель
12.15 Війна всередині нас
13.10 Сіяя: з нами у дику
природу
14.10 Друга світова війна:
свідчення війни
15.05, 19.50 Секретні території
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Створення бренду
17.50 Світ дикої природи
18.50 Ніл
22.40 Приховані королівства
23.40 Апокаліпсис. Перша
світова війна
00.40 Бойові кораблі
02.45 Страх у твоєму домі
03.30 Бандитська Одеса
05.10 Особливий загін

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
ICTV
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 09:50, 21:50 «Орел і Решка.
Навколо світу»
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 11:40, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
12:00, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
Бєдняков»
14:00, 16:15 Т/с «Таємні двері»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
16:30 Х/ф
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ» 20:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
20:20 Антизомбі
23:35 Т/с «Грань»
22:50 Т/с «Закляті друзі»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 «Орел і решка»
09:50 Т/с «Грімм»
10:50 Х/ф «ЗЛАМ ЧАСУ»
13:00, 19:00 «Аферисти в

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
МАСКУ»
08:40 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
10:40 Х/ф «ДЖЕКСТРИБУНЕЦЬ»

12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2020»
20:30 Т/с «Брати по крові»
22:45 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Yellow 06:10 Фінляндія Росія. УЄФА ЄВРО 2020 08:00
Топ-матч 08:10 Угорщина Португалія. УЄФА ЄВРО 2020
10:00, 11:00, 15:00, 18:20, 19:45,
21:20, 22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Д/с «Класика ЄВРО»
11:40 Італія - Швейцарія. УЄФА
ЄВРО 2020 14:00, 15:05, 17:55,
18:25, 20:55, 21:25 «EURO NON
STOP» 15:50 LIVE. Україна - Півн.
Македонія. УЄФА ЄВРО 2020
18:50 LIVE. Данія - Бельгія.
УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE.
Нідерланди - Австрія. УЄФА
ЄВРО 2020 23:55 «Великий
футбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «СПЛЯЧА КРАСУНЯ»
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
11.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянкаселянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного разу
під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Вартість життя» 07.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «БЕЗСМЕРТНИЙ
ГАРНІЗОН» 10.50, 13.00,
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
14.45 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Правда життя»
23.00 «Акцент» 23.30 Х/ф «В
ОСТАННЮ ЧЕРГУ»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:10 Мультфільм
08:05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави
в зоопарку Сан-Дієго» 08:30
Д/ц «Боротьба за виживання»
09:05 Телепродаж 09:35
Візуальний код 10:15 #ВУКРАЇНІ
10:40 Д/ц «Найбільші міграції в
природі» 11:45 Х/ф «АПОСТОЛ
ПАВЛО: ДИВО НА ШЛЯХУ
В ДАМАСК» 13:35 Концерт.
Іво Бобул 14:40 UA:Фольк.
Спогади 15:40 Х/ф «РІЧАРД
ЛЕВОВЕ СЕРЦЕ: ПОВСТАННЯ»
17:40 Т/с «Римська імперія»
19:15 Х/ф «БІЛИЙ ПТАХ З
ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ» 21:25
Пишемо історію. Храми на
Руїнах 21:50 Пишемо історію.
Українська греко-католицька
церква 22:05 Пишемо історію.
Андрей Шептицький 22:20
Пишемо історію. Відродження
православ’я 22:30 Д/с «Секрети
історії. Портрети»

1+1
05:20, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 18:30 «Світ навиворіт»
14:00, 15:05, 16:10, 17:10 Т/с
«Свати»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Вечірній квартал»
22:10 «Жіночий квартал»
23:20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.25 «Орел і решка. Морський
сезон» 06.20 «Мультфільм»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 Х/ф «ЖАРТИ ТОТО»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА І ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.55 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА

ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛІВ» 17.55, 20.30
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦЯТИЙ
ВІК ПОЧИНАЄТЬСЯ» 20.00
«Подробиці» 21.30 «Місце
зустрічі. Бенефіс» 23.05 Т/с
«Хрещена» 02.30 Х/ф «ІГРИ
ДОРОСЛИХ ДІВЧАТ» 04.30
Х/ф «ЗАЙЧИК»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
11:00, 15:20, 21:00 Т/с
«Балерина»
20:00 Головна тема
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Іспанія - Польща

11:00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12:00 «Орел і решка»
14:00 М/ф «Історія іграшок 4»
16:00 Х/ф «МЕРІ ПОППІНС
ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
18:50 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
21:00 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
23:40 Х/ф «СТРАШНІ ІСТОРІЇ
ДЛЯ РОЗПОВІДІ У
ТЕМРЯВІ»

МЕГА

06.00, 08.15, 02.00 Містична
Україна
07.10 Випадковий свідок
09.05, 12.15 У пошуках істини
10.10 Речовий доказ
11.20, 00.00 Секретні території
14.05 Друга світова війна:
свідчення війни
15.00 Підземна Одіссея:
СТБ
стародавні міста Італії
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
18.00, 01.00 Сіяя: з нами у дику
05:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова природу
19.00 Ніл
історія»
20.00 Приховані королівства
06:25, 10:55 Т/с «Папаньки»
21.00 Пекін: серце Китайської
07:55 «Неймовірна правда про
імперії
зірок»
02.50 Таємниці дефіциту
17:00 «СуперМама» 12+
05.15 Полювання на НЛО
21:00 «МастерШеф. CELEBRITY» 05.55 Академік Корольов
12+
23:15 «Звана вечеря» 12+
К-1

ICTV
05:35 Антизомбі
05:40 Громадянська оборона
07:35 Х/ф
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ»
09:40 Х/ф «ЗАХОПЛЕННЯ
ПІДЗЕМКИ 123»
11:45, 13:00 Т/с «Нюхач»
12:45, 18:45 Факти
19:10 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
21:10 Х/ф «ВИКРАДЕНА-2»
23:00 Х/ф «РЕМБО-5:
ОСТАННЯ КРОВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Вар’яти» 12+
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 М/ф «Смурфики»
10:05 «Орел і решка. Земляни»

08:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ»
10:00 Х/ф «ІКАР»
11:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ПЕКЛО»
21:25 Х/ф «МАРСІАНИН»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Нідерланди - Австрія. УЄФА
ЄВРО 2020 08:10 Туреччина
- Вельс. УЄФА ЄВРО 2020
10:00, 11:00, 15:00, 18:20,
19:45, 21:20, 22:45 Футбол
NEWS 10:10 «HIGHTLIGHT
SHOW» 11:10, 13:30 Д/с
«Класика ЄВРО» 11:40 Україна
- Півн. Македонія. УЄФА ЄВРО
2020 14:00, 15:05, 17:55,
18:25, 20:55, 21:25 «EURO NON
STOP» 15:50 LIVE. Швеція Словаччина. УЄФА ЄВРО 2020
18:50 LIVE. Хорватія - Чехія.
УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE.
Англія - Шотландія. УЄФА ЄВРО
2020 23:55 «Великий футбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
11.15, 16.15 4 весілля
13.15, 18.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
19.15, 20.15, 21.45 Одного
разу під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Кухня»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Правда життя» 07.50,
14.45, 17.00 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф «В
ОСТАННЮ ЧЕРГУ» 10.50,
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+) 21.30 «Мир і війна» 23.30
Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ НЕМАЄ»

НЕДІЛЯ, 20 ЧЕРВНЯ

СУБОТА, 19 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

17:20 Х/ф «ЛЮДИНАМорський сезон» 04.55
UA: ПЕРШИЙ
«Телемагазин»
ПАВУК: ДАЛЕКО ВІД
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
ДОМУ»
Невідомі Карпати 06:30
УКРАЇНА
20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
Мультфільм 07:00, 08:00,
22:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ:
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
Україною
У ПОШУКАХ
21:00, 23:40 Новини 07:05,
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
ЗОЛОТОГО ЗАМКУ»
09:35 Т/с «Гордість» 08:05
Сьогодні
Роздивись 08:30 Я вдома
МЕГА
09:05 Телепродаж 11:35 Край 09:00 Зірковий шлях
10:50 Т/с «Рік собаки»
06.00 Містична Україна
пригод 11:50 ЗаАрхівоване
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна 14:40, 15:30 Т/с «Переклад не 07.00 Бандитська Одеса
потрібен»
08.30 Правда життя
студія 15:10, 21:45 Спорт
09.30, 01.40 Речовий доказ
15:20 Країна пісень 16:25 Т/с 15:25 Гра #1
20:10 Ток-шоу «Говорить
10.40 Історія українських
«Загадковий Доктор Блейк»
Україна»
земель
17:30 Перша шпальта 18:55
21:35 Європейський дайджест 12.15 Війна всередині нас
Д/ц «Тваринна зброя» 19:55
21:50 Футбол. Чемпіонат
13.10 Сіяя: з нами у дику
Д/ц «Дикі тварини» 20:20
природу
Європи. Англія Д/ц «Боротьба за виживання»
14.10 Друга світова війна:
Шотландія
22:00 Д/ц «Суперчуття» 23:00
свідчення війни
#ВУКРАЇНІ
СТБ
15.05, 19.50 Секретні
1+1
території
05:15 Т/с «Рецепт кохання»
16.05, 20.50 Крізь простір і час
09:05 Т/с «Відпустка у
05:10 «Світське життя. 2021»
з Мораном Фріменом
сосновому лісі»
06:00, 09:25, 10:20 «Життя
13:05, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа» 16.55, 21.45 Створення
відомих людей»
бренду
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна06:30, 07:10, 08:10, 09:10
17.50, 05.30 Особливий загін
Новини»
«Сніданок з 1+1»
18.50 Ніл
20:15,
22:50
Т/с
«Життя
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
22.40 Приховані королівства
прекрасне»
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
23.40 Апокаліпсис. Перша
«Телевізійна служба
світова війна
ICTV
новин»
00.40 Бойові кораблі
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день» 06:30 Ранок у великому місті
02.45 Страх у твоєму домі
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
17:10 Т/с «Величне століття.
03.30 Прихована реальність
Факти
Роксолана»
09:15,
19:25
Надзвичайні
20:13 «ПроCпорт»
К-1
новини
20:15 «Чистоnews 2021»
06:30
«TOP
SHOP»
20:20 «Одруження наосліп-7» 10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
08:00 М/с «Юху та його друзі»
11:45, 13:15 Скетч-шоу «На
22:20 Х/ф «ПРАВДИВА
08:25 «Ух ти show»
трьох»
16+
БРЕХНЯ»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:30, 16:15 Т/с «Перший
09:50, 22:00 «Орел і Решка.
парубок на селі»
ІНТЕР
Навколо світу»
23:00 Скетч-шоу «На трьох-10»
05.25, 23.50 «Слідство вели...
11:40 «Орел і Решка.
16+
з Леонідом Каневським»
Перезавантаження»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
НОВИЙ КАНАЛ 13:30 «Орел і Решка. Івлєєва
17.40 Новини 07.10, 08.10,
VS Бєдняков»
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00, 06:00, 07:30 «Kids time»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
06:05 М/с «Том і Джеррі»
11.00 «Корисна програма»
90210»
12.25 Х/ф «МІСЬКІ ДІВЧАТА» 07:35 «Орел і решка»
17:40
Х/ф
«БАНДИТИ»
10:00
Т/с
«Грімм»
14.10, 15.30, 01.30 «Вещдок»
10:50 «Хто проти блондинок?» 20:00 «Орел і Решка. На краю
16.30 «Вещдок. Особый
світу»
12+
случай» 18.00 Ток-шоу
12:50 «Аферисти в сітях» 16+
«Стосується кожного» 20.00
2+2
«Подробиці» 21.00 Х/ф «007: 14:50 Х/ф «ЛЮДИНА06:00
«Джедаі
2019»
СПЕКТР» 03.05 «Жди меня.
ПАВУК: ПОВЕРНЕННЯ
06:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
Україна» 04.10 «Орел і решка.
ДОДОМУ»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Х/ф «ТАНЦЮЙ ЗВІДСИ!»
11:40 Х/ф «БАНДИТИ»
14:00 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
09:30 «Загублений світ»
12:30 Т/с «Бібліотекарі-3»
14:20 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
16:20 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2:
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО СЕРФЕРА»

18:10 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН»
20:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
22:05 Х/ф «МІФ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Швеція - Словаччина. УЄФА
ЄВРО 2020 08:10 Україна - Півн.
Македонія. УЄФА ЄВРО 2020
10:00, 11:00, 15:00, 18:20, 19:45,
21:20, 22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Д/с «Класика ЄВРО» 11:40
Англія - Шотландія. УЄФА ЄВРО
2020 14:00, 15:05, 17:55, 18:25,
20:55, 21:25 «EURO NON STOP»
15:50 LIVE. Угорщина - Франція.
УЄФА ЄВРО 2020 18:50 LIVE.
Португалія - Німеччина. УЄФА
ЄВРО 2020 21:50 LIVE. Іспанія Польща. УЄФА ЄВРО 2020 23:55
«Великий футбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.55 Х/ф «ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ»
12.30 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
13.40 М/ф «Замбезія»
15.15 М/ф «У пошуках Дорі»
17.00 Х/ф «АЛОХА»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Х/ф «ДІВЧИНА МОЇХ
КОШМАРІВ» (18+)

НТН
05.55 Х/ф «ЗВОРОТНОГО
ШЛЯХУ НЕМАЄ» 09.55 Х/ф
«ОСОБЛИВО ВАЖЛИВЕ
ЗАВДАННЯ» 12.40 «Випадковий
свідок. Навколо світу» 13.50
Т/с «Смерть у раю» (16+) 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 21.05
Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ ДІЛО»
(16+) 22.55 Х/ф «АВРААМ:
ХРАНИТЕЛЬ ВІРИ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
21:00 Новини 07:10 Мультфільм
08:15 Д/ц «Боротьба за
виживання» 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, 15:10
Концерт. Пісні про кохання
14:35 Телепродаж 16:25 Д/ф
«Бовсунівські бабусі» 17:40
Т/с «Римська імперія» 19:10
Д/ц «Світ дикої природи»
19:35 Пишемо історію. Автори
української історії 19:50
Пишемо історію. Відродження
православ’я 20:05 Пишемо
історію. Українська грекокатолицька церква 20:20
Пишемо історію. Андрей
Шептицький 20:45 Пишемо
історію. Храми на Руїнах 21:30
Дорога до Токіо 22:00 Ті, що
змінили світ. Микола Гоголь
22:30 Ті, що змінили світ. Серж
Лифарь 23:05 Розважальна
програма з Майклом Щур
ом 16+ 23:35 Х/ф «РІЧАРД
ЛЕВОВЕ СЕРЦЕ: ПОВСТАННЯ»

1+1
05:00, 19:30 «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Мандруй Україною з Д.
Комаровим»
10:55 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації 2021»
21:00 Х/ф «КІНГСМЕН:
ТАЄМНА СЛУЖБА»
23:40 Х/ф «НОЖІ НАГОЛО»

время» 17.10 Х/ф «007:
СПЕКТР» 20.00 «Подробиці
тижня» 22.00 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛІВ» 01.00
«Вещдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
09:20 Т/с «Дівчатка мої»
13:10 Т/с «Стань моєю тінню»
17:00, 21:00 Т/с «Сімейний
портрет»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Українська пісня року

10:05 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
ЧУДЕС»
12:10 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
14:40 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
16:50 Х/ф «ДЖЕК - ВБИВЦЯ
ВЕЛЕТНІВ»
19:00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
21:00 Х/ф «ЧЕРВОНА
ШАПОЧКА»
23:10 «Improv Live Show» 12+

МЕГА

06.50 Випадковий свідок
08.30, 01.30 Містична Україна
09.20, 12.25 У пошуках істини
10.15 Речовий доказ
11.25, 23.30 Секретні території
СТБ
14.05 Друга світова війна:
свідчення війни
05:15 Т/с «Папаньки»
12:50 «МастерШеф. CELEBRITY» 15.00 Пекін: серце Китайської
імперії
12+
18.00, 00.30 Сіяя: з нами у дику
15:00 «СуперМама» 12+
природу
19:00 «Слідство ведуть
19.00 Приховані королівства
екстрасенси» 16+
21.00 Розгадка таємниць Біблії
20:00 «Один за всіх» 16+
02.20 Телеформат

ICTV
06:15 Більше ніж правда
07:05 Антизомбі
08:05 Секретний фронт
09:05 Громадянська
оборона
10:00 Х/ф «ЯНГОЛОХОРОНЕЦЬ»
12:45, 18:45 Факти
13:00 Х/ф «РЕМБО-5:
ОСТАННЯ КРОВ»
14:55 Х/ф «ВИКРАДЕНА-2»
16:45 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
20:35 Х/ф «НІЧНИЙ ВТІКАЧ»
23:05 Х/ф
«ЗАКОНОСЛУХНЯНИЙ
ГРОМАДЯНИН»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

05.55 «Мультфільм» 06.25
Х/ф «ЕЙБ» 08.00 «уДачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 11.50 «Інше життя»
12.50 «Вещдок. Опережая

06:00 «Таємний агент» 12+
06:50 М/ф «Том і Джері. Чарівна
каблучка»
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 М/ф «Історія іграшок 4»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:45 «Орел і Решка. Шопінг»
10:40 М/ф «Астробой»
12:15 Х/ф «ТАНЦЮЙ
ЗВІДСИ!»
14:00 «Орел і Решка.
Дива світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
08:55 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «У ПОШУКАХ
СКАРБІВ НІБЕЛУНГІВ»
16:15 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ»
19:00 Х/ф «КОД ДОСТУПУ
«КЕЙПТАУН»
21:15 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА»

23:10 Х/ф «ВОРОТА ПІТЬМИ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:10 Данія
- Бельгія. УЄФА ЄВРО 2020
08:00, 16:50, 22:25 Yellow 08:10
Угорщина - Франція. УЄФА ЄВРО
2020 10:00, 11:00, 15:00, 18:00,
19:45, 22:15 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Д/с «Класика ЄВРО»
11:40 Португалія - Німеччина.
УЄФА ЄВРО 2020 14:00, 15:05,
17:00, 18:05 «EURO NON STOP»
15:30 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 15:55 Д/с «Офіційна історія
УЄФА ЄВРО» 18:50 LIVE. Італія Вельс. УЄФА ЄВРО 2020 20:55
«Великий футбол» 22:35 Д/ф
«Особлива атмосфера» 23:30
Україна - Півн. Македонія. УЄФА
ЄВРО 2020

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф «Легенди країни Оз:
Повернення Дороті»
12.20 М/ф «Замбезія»
14.00 Х/ф «МІСТ У ТЕРАБІТІЮ»
15.45 Х/ф «ФОКСТЕР І МАКС»
17.30 М/ф «Історія іграшок»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ
НАЗАВЖДИ» (16+)

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ДАМА З ПАПУГОЮ» 07.55
«Слово Предстоятеля» 08.05
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 10.00 Т/с «Смерть у
раю» (16+) 14.05 Х/ф «ЙОГО
СОБАЧЕ ДІЛО» (16+) 15.55 Х/ф
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
17.25 Х/ф «ДІЛОВІ ЛЮДИ»
19.00 Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
22.20 Х/ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ» 23.50 Х/ф «ВСЕ
МОЖЛИВО»

n Волинський досвід

І у нас на Поліссі можна виростити
кавуни вагою 10–15 кілограмів
Сім’я Оксани та Олександра Ятчуків із Прохода, що на Ратнівщині,
вже три роки плекає баштанні культури
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

ро кавуни на Волині
наша газета вже не
раз писала. Достигають смугастики і на Ратнівщині. Багатодітна мама
Наталія Ятчук поділилася з
«Волинню-новою» порадами, як виростити південну
ягоду в наших умовах.
– Розпочинаю висівати насіння на розсаду ще
десь із середини квітня, але
можна й пізніше, та перед
цим насіння обов’язково
потрібно проростити, – розповідає Оксана Михайлівна.
– Використовую півлітрові
пластмасові склянки, в яких
на дні прорізаю дві дірочки,
щоб під час поливу зайва
вода стікала. Наповнюю
землею із листяного лісу
(вона пухка), сантиметрів
2–3 не досипаю до верху. З
хвойного лісу брати не раджу, це кислий ґрунт, який
не підходить для баштанних.
Кладу пророщені зернини і
легенько присипаю. Склянки
ставлю у пластмасові ящики на вікно з південної сторони. Коли вже на вулиці до
15 градусів тепла, виношу
ящики з розсадою надвір і
таким чином загартовую її, а
на ніч забираю назад. У хаті
при постійному теплі і якщо
не вистачає світла, розсада

ку. У лунку кладу по 3 пророслі зернини і накриваю
агроволокном. Для поливу
та підживлення знімаю агроволокно, а тоді знову накриваю. Тримаю так до справжнього тепла. При 8–10 градусах баштанним холоднувато.
І якщо виросли дві або три
стеблини, зайві потрібно
видалити, залишити тільки
одну. Минулого року в лунках
залишила по дві стеблини, то
було загусто і плоди виросли
меншими. При вирощуванні
на плівці грядка не заростає,
під плівкою довгий час тримається тепло та волога.
Відтак плоди ростуть значно більшими. Щодо плівки, то беремо її товщиною
100 мікрон.
– Скажіть, від хвороб
та шкідників баштанні
варто обробляти?
– Коли мокрий рік був,
то мусили обробляти двічі
від фітофтори. Якщо поряд
картопля – фітофтора швидко переходить і на баштанні. Тому краще розміщувати
подалі від бульби. Поблизу
кавунів не можна садити
кабачків, огірків і кормових
гарбузів, бо перезапиляться
і врожаю хорошого не буде.
А ось солодкі дині садити
поряд можна.
– Порадьте, які сорти
кавунів та динь для вирощування краще брати?
– У нас до 12 сортів кавунів, різних навіть за кольором. Раджу брати великоплідні сорти. Сподобались кавуни Чарльстонгрей,
Кримсонсвіт, Продюсер, Ау
продюсер, Цукровий малюк,
Красень, Леді. Великими і
смачними ростуть солодкі
дині Кар’єра,
р р Ананас, Олеся,
Амір. n

П

Ятчуки рекомендують сорти Чарльстонгрей, Кримсонсвіт,
Продюсер, Ау продюсер, Цукровий малюк, Красень, Леді.

не блюдце. Ці вирізи мають
бути рівними (не розрізані,
для прикладу навхрест), бо
інакше вітер може клаптиком плівки накрити розсаду
і вона підпариться й пропаде. Тоді викопує лунку. Для
цього використовує літрову
консервну банку, в якій зрізане дно: встромляє її всю
у землю і акуратно виймає
вже із ґрунтом. Банка тупиться і треба мати їх декіль-

кавунів не можна садити кабачків,
« Поблизу
огірків і кормових гарбузів, бо перезапиляться
і врожаю хорошого не буде.
»
витягується. Тож уночі вмикаю світло. Отаким чином
розсада у стаканчиках росте
до початку червня. А тоді вже
висаджую її у поле.
Для кавунів та солодких
динь бажано, щоб земля
була удобрена гноєм, розпушена, рівненько заволочена. Господиня застеляє її
чорною плівкою, в якій через
один метр акуратно прорізає дірки завбільшки як чай-

ка на заміну. У лунку наливає
водичку і висаджує. Але при
цьому не зрівнює землю, а
залишає виямку, щоб потім
добре було поливати (має
вміститися десь пів літра
води).
Радить садити на піщаному ґрунті, на південній
стороні, де більше світла. А
на північно-західній і східній
можна посадити кукурудзу –
вона дає затишок.

– Один раз на тиждень
поливаю розсаду прогрітою
на сонці водою. Так роблю
протягом місяця. Коли вже
кавуни заплетуть плівку, поливати взагалі не потрібно.
Два рази підживляю: один
раз розведеним коров’яком,
другий – курячим послідом.
Беру один літр перебродженої органіки і розводжу у
10 літрах води, – каже господиня. – Посадила, через
тиждень підживила, через
тиждень-два знову підживила. Хочу звернути увагу,
що на нерівному полі під час
дощу вода може застоюватись на плівці, тож у таких
місцях її треба проколоти,
аби вода витекла.
– Розкажіть, як вирощуєте кавуни і дині із зернин
прямо у відкритому ґрунті?
– Висіваю також на плівлів-

В УЗБЕКИСТАНІ АГРАРІЇЇ
ВИРОСТИЛИ УНІКАЛЬНІІ ЧО
ЧОРН
ЧОРНІ
РНІІ
КАВУНИ СОРТУ СТАЙЛ,, ЯКІ НЕ
МАЮТЬ КІСТОЧОК. Урожай
ожа
жай
й
збирають у теплицях вже
же у травні.
Р
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Фото із сайту ukr.media.

n Сам собі агроном

У суцвіттях залишайте лише три–чотири плоди.

БАГАТО КВІТОК —
НЕ ОЗНАЧАЄ ВЕЛИКИЙ
УРОЖАЙ
Перший цвіт на помідорах варто
зірвати, тоді більше розвинеться
коренева системаи
ирощуючи великоплідні сорти
помідорів, не можна загущувати грядки. На квадратному метрі
не повинно бути більше, аніж три кущі.
Деякий час радять потримати розсаду
на голодному пайку: висадити у вологий
ґрунт і не поливати півтора–два тижні.
Часто городники бережуть кожну
квіточку і засмучуються, коли розсада
скидає перший цвіт. Але це природний
процес. Рослина сама регулює себе.
І якщо не спроможна «витягнути» квіт
та плоди, то скидає їх. Зате в цей час
більше розвивається коренева система.
Тож якщо перші квітки не опали,
варто самому зірвати їх. Коли вже перші плоди зав’язалися, відірвіть решту
цвіту. Інакше рослина не зможе живити
зав’язь. Формувати великоплідні помідори треба в одне стебло. У суцвіттях
залишайте лише три–чотири плоди.
Спостерігайте за виглядом кущів:
якщо вони жовтіють, значить почався
хлороз, тобто нестача магнію. Тоді кожні
10–15 днів підживлюйте кущі сульфатом
магнію. Можна й обприскати рослини
розчином цього препарату. У період,
коли зав’язуються плоди, помідори потребують якнайбільше вологи. Інакше
рослини скидатимуть плоди. n

В

n Так просто!

ДРІЖДЖІ ПРОТИ
ФІТОФТОРИ
Ця хвороба нерідко докучає
нашим городникам
им часом є простий рецепт від
такої напасті.
Візьміть 100 грамів свіжих пекарських дріжджів. Залийте 2 літрами
злегка підігрітої води і розчиніть їх. Потім додайте ще 8 літрів води і залиште
на пів години. Цим розчином заправляйте пульверизатор та обприскуйте
рослини. І фітофтори позбавитеся,
і без хімії обійдетеся.
Увага: рецепт дієвий лише при перУва
хвороби, коли на листках
ших ознаках
оз
почали з’являтися плями. n

Т
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Продаємо добові та підрощені курчата, каченята,
гусенята, індичата:
курчата (бройлер,
м’ясояєчна іспанка-редбро,
мастер, голошия);
АКЦІЯ!
каченята (мулатка, башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка, чері
Концентрат БМВД
від 27,96 грн
веллі);
Комбікорм
гусенята (лінда, сіра);
13,99 грн
індичата (бройлерні БІГ6, канадські
чорні).
Також реалізуємо для всіх видів тварин та птиці готові корми, концентрати,
премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи для
обігріву, годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки, соєвий шрот
та міндобрива.
Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила),
067 8166915, 066 4081404 (Ніна), 067 1195313, 0996278855
(Світлана), 0676348334, 050 4887771 (Віта), 0673326250 (Микола).

ціни
Лояльні
акції
ижневі
та щот

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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Вітаємо!

n Нехай смакує!

І з м’ясом, і без м’яса

12 червня святкує день
народження
Ніна Миколаївна
ПАВЛІШИНА,
мудра жінка, чудова людина,
фахівець своєї справи.
З днем народження,
зі святом
Вас дозвольте привітати.
Побажати позитиву!
Ви – опора колективу.
Вам бажаєм вірних друзів,
Успіхів значних у всьому.
Затишку й тепла в родині,
Радості в роботі й дома...
З повагою Ірина, Людмила, Ольга,
Валентина, Людмила.

Фото із сайту cesmak.info.

Саме з котлетами, що
найкраще смакують
із картопляним пюре
і солоним огірочком чи
свіжим салатиком, у багатьох
людей асоціюється
поняття «домашня їжа».
Здавалося б, готувати
їх зовсім не складно:
перекрутив м’ясо на фарш
і робиш котлети! Але ж
одноманітність набридає —
тож недарма кулінари
вигадали безліч варіантів:
і м’ясних, і овочевих,
і круп’яних, і горіхових…

Сьогодні святкує 80-річний
ювілей хороший чоловік, тато,
дідусь, житель села Дерно Ківерцівського району
Василь Степанович
МАРЧУК.
Дорогий імениннику, ми вдячні за все, чому нас навчав і продовжуєш навчати, що у скрутну хвилину ми
завжди могли розраховувати на допомогу
і підтримку. Спасибі за щире тепло, людяність,
невичерпну доброту, робочі руки і небайдуже
серце. Любимо тебе та бажаємо ніколи не старіти душею, завжди залишатися у доброму гуморі, радувати нас своїми жартами та міцним здоров’ям. Нехай з тобою завжди будуть вірні
друзі, добробут та мир, злагода
і щастя. Не сумуй, пишайся своїми роками і продовжуй передавати внукам безцінний життєвий
досвід. Із днем народження,
тату!
З любов’ю
дружина, діти, внуки.

«ВЕДМЕЖА ЛАПА»

з м’яким вершковим маслом. Загорнути масло в харчову плівку і покласти в морозилку на 20–30 хвилин. Куряче філе розрізати гострим
ножем, щоб вийшов прямокутник,
і злегка відбити. На край м’ясного
пласта викласти шматочки підмороженого масла, посолити, поперчити і згорнути, щоб вийшла котлета.
По черзі обваляти її в борошні, збитому яйці та панірувальних сухарях.
Бажано це зробити по два рази.
Котлети в паніровці викласти на добре розігріту пательню з олією та обсмажити до рум’яної скоринки з усіх
боків, періодично перевертаючи.
Готову страву прикрасити зеленню.

Фото із сайту cookpad.com.

Інгредієнти: 600 г свинини,
200 г печінки, 1 цибулина, 2–3 зубчики часнику, 1 ст. л. вершків, 6 ст. л.
борошна (2 — для фаршу і 4 — для
обвалювання), 100 г твердого сиру,
4 скибки білого хліба, 2 яйця, сіль
та перець — за смаком, олія для
смаження.
Приготування. Пропустіть через м’ясорубку свинину, цибулю,
часник і печінку. Посоліть, поперчіть,
додайте борошно, вершки, перемішайте, накрийте харчовою плівкою
і поставте в холодильник на годину.
В окрему миску наріжне шматочками підсохлий білий хліб, додайте
натертий на крупній тертці сир і перемішайте. З фаршу сформуйте
круглі котлети, обваляйте в борошні, вмочіть у збиті яйця, далі обкачайте в підготовленій паніровці з хліба
і сиру, викладіть на розігріту сковороду з олією і смажте на сильному
вогні до рум’яності з одного боку.
Зменшіть вогонь до мінімуму, переверніть котлети й обсмажте до золотистої скоринки з другого. Щоб
страва добре просмажилася всередині, після перевертання потрібно
готувати близько 15 хвилин, можна
прикрити кришкою або поставити
на чверть години в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку.

КАПУСТЯНИКИ

Фото із сайту cookpad.com.

«ПО-КИЇВСЬКИ»

КОТЛЕТИ З КАБАЧКІВ І РИСУ

Фото із сайту lviv1256.com.

Інгредієнти: 4 курячі філе,
2 яйця, 100 г вершкового масла,
400 г олії соняшникової, борошно,
сухарі панірувальні, пучок зелені,
сіль та перець до смаку.
Приготування. Подрібнити
зелень, зсипати у миску і змішати

Фото із сайту ivona.bigmir.net.

Інгредієнти: 2 молоді кабачки,
1 скл. рису, 2 яйця, 2–4 зубочки
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часнику, пучок петрушки і кропу,
2–3 ст. л. консервованого горошку
або кукурудзи (за бажанням), сіль,
перець, інші приправи — за смаком, панірувальні сухарі, олія.
Приготування. Рис відварити
до готовності, остудити. Кабачки
натерти на тертці з великими отворами, злегка відтиснути сік, додати рис, горошок або кукурудзу,
дрібно посічену зелень, часник,
приправи, посолити, поперчити
і добре вимішати. Якщо маса дещо
рідкувата, то всипте трохи панірувальних сухарів — вони вберуть
вологу. Формувати котлетки, обкачувати їх у сухарях і класти на пательню в розігріту олію. Смажити
з обох боків до рум’яної скоринки.
Подавати гарячими зі сметаною
або овочевим салатом.

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

СЕКРЕТИ ІДЕАЛЬНИХ КОТЛЕТ

Інгредієнти: 0,5 кг капусти,
2 ст. л. манної крупи, 2 ст. л. мелених сухарів, 3 ст. л. олії, 0,5 скл.
води, сіль до смаку.
Приготування. Капусту дрібно
нашаткувати, скласти в каструлю,
влити води та 1 ст. л. олії і тушкувати до напівготовності. У киплячу
масу тонкою цівкою всипати манку, посолити і варити, постійно помішуючи, 10–15 хвилин. Охолодити, збити за допомогою блендера,
сформувати котлети, запанірувати їх у сухарях і обсмажити на олії
до золотистої скоринки.
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Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь!якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь!нова» чи на її
інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад державних службовців», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого
самоврядування Мар’янівської селищної ради, затвердженого розпорядженням селищного голови від 1 грудня 2020 року № 83, Мар’янівська
селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг».
Вимоги до кандидатів: вища освіта не нижче ступеня магістра,
за спеціальністю правознавство, вільне володіння державною мовою.
Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з комп’ютерними програмними продуктами Microsoft Office (Word,
Excel тощо).
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.
Основні вимоги до кандидатів визначені згідно з типовими професійно–кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб
місцевого самоврядування.
Заяви про участь у конкурсі та відповідні документи від кандидатів
приймаються протягом 30 календарних днів від дня оголошення про
проведення конкурсу за адресою: вул. Незалежності, 26, смт Мар’янівка, Волинська область, щодня з понеділка по четвер з 8.15 до 17-ї год.,
у п’ятницю — з 8.15 до 16-ї год., субота, неділя — вихідні.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає комісії
з проведення конкурсу такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) автобіографію;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнену особову картку встановленого зразка (форма П-2 ДС)
з відповідними додатками;
7) копію військового квитка (за наявності).
8) декларацію про доходи особи, яка претендує на зайняття посади, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування
за 2020 рік.
Особи, які працюють у Мар’янівській селищній раді і бажають взяти
у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Довідки за телефоном (050) 9200730.

У кожної господині — свій особливий рецепт, яким вона зазвичай користується і вважає найвдалішим. Але є кілька секретів,
які зроблять ваш ідеальний рецепт
іще кращим
l Для фаршу змішуйте кілька
видів м’яса. Завдяки цьому смак
буде більш насиченим.
l Замість молока лийте у фарш
теплу кип’ячену воду.
l Додавайте тільки жовток,
а не ціле яйце в м’ясну суміш. Білок робить котлети жорсткими,
твердими.
l Більше цибулі — соковитіший фарш.
l Замініть хліб на моркву, картоплю чи капусту. Завдяки такому
поєднанню котлети будуть кориснішими і смачнішими.
l Розігрійте добре олію, перш
ніж почати смажити котлети.
l Любите їх в паніровці? Використовуйте манку замість борошна — вона не створить жорсткої
скоринки, страва буде більш ніжною, м’якою.
l Постійно змочуйте руки водою, формуючи котлети, — так набагато зручніше.
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n Знай наших!

Фото із сайту eurovision.ua.

www.volyn.com.ua

n Є така професія
Фото Леоніда ОЛІЙНИКА.

Валерій Степанович у творчих відрядженнях часу даремно не гаяв.

Українська веснянка підкорила всю Європу.

Фотограф передав
у музей «Очі волинської
журналістики»
Добірку світлин працівників ЗМІ краю підготував
заслужений журналіст України Валерій Мельник

Фіналіст «Євробачення»
пообіцяв кореспондентці Н
нашої газети акапельно
заспівати «Волинь моя»

Леонід ОЛІЙНИК

Закінчення.
Початок на с. 1
Ірина КРАВЧУК

–те «Євробачення»
відгриміло цьогоріч
в Роттердамі (Нідерланди). А вже наступного дня
наші музиканти повернулися
додому, де в аеропорту Бориспіль прихильники зустріли їх
як переможців.
— Ми відчували шалену
підтримку. Люди, яких бачив
уперше, запропонували відвезти мене додому, мовляв,
«ваш гурт так багато зробив
для нашої країни, давайте тепер і ми хоч чимось вам віддячимо!». Не люблю, коли їх називають фанами, вони радше
наші друзі, — розповідає Ігор
Діденко.
22–річний лучанин грає з
Go_A вже два роки. Каже, що
з групою познайомився випадково.
— Я виступав із фольклорним ансамблем «Кралиця» на
одному з польських фестивалів. Там і побачив Go_A. Відтоді почали спілкуватися. Чесно, навіть не пам’ятаю, чи сам
напросився до них грати, чи
це вони запросили, — усміхаючись, пригадує волинянин.
Нині Ігор проживає в Києві. Окрім роботи в гурті, навчається у столичному виші
на кафедрі фольклору й грає
на сопілці в оркестрі місцевого театру. Про себе музикант
говорить скромно: «Робота й
університет. От і все моє життя». Втім, хлопець — майстер
своєї справи. Його соло на
сопілці підкорило багатьох
європейців. А ще вражає список інструментів, на яких він
грає: дримба, сопілка, ріжок,
трембіта, окарина, флоярка,
фрілка, флояра довга, кон-
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трабас, фортепіано, гітара,
кларнет, саксофон, барабани
великі, орган, джембе… І це
далеко не всі. Він уже перестав їх рахувати.
Музикант каже, колись і
гадки не мав, що професійно
гратиме на народних інструментах, бо з 6 років у музичній
школі вивчав класику. Те саме
практикував й у луцькому коледжі.
— Взагалі мені не подобався фольклор. А коли переїхав на навчання у столицю,
почав по–іншому його сприймати, і з часом цей стиль мене
затягнув. Тепер, напевне, вже
не відпустить. Людям треба

люблять, а інші — ні. Маю на
увазі, що у кожного власна
думка. Головне, що ми виконали свою роботу якісно. А те,
що відбулося далі, те відбулося, — прокоментував він.
Переможцем «Євробачення-2021» став італійський гурт
Maneskin. За словами лучанина, під час конкурсу вдалося
потоваришувати з цими рокерами.
— Дуже хорошої думки
про них. У перервах між репетиціями ми завжди разом
грали в теніс. Вони мають
певний образ на сцені, але в
житті — дуже щирі та прості, а
головне — без зірок у голові.

список інструментів, на яких грає Ігор
« Вражає
Діденко: дримба, сопілка, ріжок, трембіта,
окарина, флоярка, фрілка, флояра довга,
контрабас, фортепіано, гітара, кларнет,
саксофон, барабани великі, орган, джембе…
показувати нашу культуру і
колорит, — каже Ігор.
Європейська сцена стала
для Діденка найбільшою за
його музичну кар’єру. Він зізнається: коли грав, відчував
гордість, бо вперше за всю історію конкурсу у фіналі пісня
пролунала повністю українською мовою.
У той момент такі емоції
відчували й мільйони його
земляків. Вражав не тільки виступ, а й гучна реакція людей
у залі. До речі, саме завдяки
публіці (267 балів) Україна
піднялася в турнірному табло
на 5 місце. Адже судді віддали
нам усього 97 голосів. Такий
контраст викликав неабияке
обурення серед слухачів.
Втім, Ігор Діденко каже, що
не вважає оцінки журі несправедливими.
— Одні люди морозиво

»

Поважаю їх за сильну музику,
до того ж виконують пісні рідною мовою, — поділився Ігор.
Самі ж переможці виступом України вражені. У мережі навіть з’явилося відео, де
вокалістка Go_A Катерина навчає їх співати українською. А
на запитання журналістів про
найкращий виступ на конкурсі, італійці відповідають коротко: «Ukraine».
Після дебюту у Нідерландах Go_A продовжує працювати на Батьківщині. На
запитання, коли приїдете до
Луцька, Ігор відповів: «Коли
запросите». Тож ми запросили. У редакції нашої газети
виконати пісню Степана Кривенького «Волинь моя». На що
музикант швидко промовив:
«Поліський краю дорогий»?
Та ми її навіть акапельно заспіваємо!» n

а презентацію виставки
у Волинському краєзнавчому музеї «Очі
волинської журналістики.
Ностальгія» прийшло чимало
людей, яких свого часу зазнімкував митець. Декого не було,
а дехто вже ніколи не зможе
побачити ці зображення. Втім,
на стендах життя завмерло —
на фото медійники, захоплені
своїми думками, більшість із
них навіть не помітили, що їх
знімають.

фото – медійники,
« Назахоплені
своїми
думками, більшість
із них навіть не
помітили, що їх
знімають.

»

Автор робіт, Валерій Мельник, каже, що фіксував здебільшого розумні очі своїх колег. Він
розповів, що цю добірку передасть у фонди Волинського
краєзнавчого музею:
— З роками люди йдуть,
а хочеться, щоб ті, хто плідно
працював у місцевій журналістиці, назавжди залишалися у
волинському суспільстві… Усі
фотографії, представлені на
виставці, будуть описані, плануємо кожну доповнити короткою біографією журналіста.
Крім працівників ЗМІ, на
презентацію фотовиставки
прийшли відомі волиняни, зокрема: депутат Верховної Ради
України І скликання, Почесний
громадянин Волині та Луцька
Андрій Бондарчук, заступник

голови Волинської обласної
ради Григорій Пустовіт, відомий
історик та краєзнавець Геннадій Бондаренко, ексдиректор
Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та нинішня
очільниця закладу Оксана Важатко. Гості подякували автору
за роботу, відзначили багатогранність його творчості. Адже
Валерій Степанович — і фотограф, і журналіст, і письменник,
і краєзнавець.
— Він уміє спіймати такий момент, що відображає
сутність тієї людини, яку сфотографував, — так про пана
Мельника відгукнулася заслужений журналіст України Лариса Віліщук. Вона зауважила, що
одна й та сама людина на різних світлинах митця еволюціонує, й ці зміни не можуть приховати навіть маски, які змушені
були вдягати медійники під час
карантину. Також Лариса Григорівна заявила, що нині рідко
хто шанує працю журналістів.
Мовляв, їх часто критикують і
герої матеріалів, і аудиторія,
а Валерій Мельник влаштував
для колег маленьке свято.
Лучанку Тетяну Полуектову
фотограф декілька разів спіймав у свій об’єктив. Нині вона
вже не трудиться в журналістиці, втім, аби згадати своїх колег та друзів, на виставку все ж
прийшла.
— Валерій Степанович —
дуже хороша і світла людина.
Мені здається, що всі його
світлини відображають його
характер, — зазначила пані Тетяна
тя
на.. n
на
тяна.

Відео з фотовиставки – на сайті
VOLYN.COM.UA

На виставці поруч з нині популярними медійниками —
легенди журналістики, яких уже немає серед живих.

