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На Світязі вітер відніс 10-річну
дівчинку на надувному крузі
майже на кілометр
с. 8
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Фото із сайту volynnews.com.

Подробиці для «Волині»
n Под

n Спеціальний репортаж

Фото Антона ОНИЩУКА.

79-річна
«бабуся-спецназ»
дві ночі провела
на дереві
Стар
Старенька
з Рівненщини,
що загубилася
з
в лісі і яку
шук
шукали всім селом, на
щастя
щастя, знайшлася живою,
хоч зовсім виснаженою

Ірина Кравчук: «Виявляється, доїти корову зовсім... не легко!».

Журналістка «Волині» вперше в житті
доїла корову у господарстві «Рать»,
де найщасливіші в країні доярки 10

Як вона вижила —
читайте на с. 24

с.

Фото із сайту tsn.ua.
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Випускник
із важким ДЦП
закінчив
школу із золотою
медаллю!

Володя Дорощук пообіцяв собі ніколи
не здаватися.

с. 18

Вітаємо!

17 липня святкує д
день народження заслужений
господарства України, депутат
працівник сільського го
Волинської обласної ради
ради, директор ПОСП ім. Т. Шевченка
Андрій Антонович
ТУРАК.
За турботу, за вміння всім допоЗ
магати, за добре серце нехай
Господь пошле Вам благословення, а всі святі дарують сили
та здоров’я.
Ш
Шумлять
літа, як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,
А ми бажаєм, щоб було доволі
З
Здоров’я, щастя, радості в душі.
Ніколи оптимізму не втрачати
І з внуками у хованки пограти.
Хай доля дарує приємні
хвилини
У дружньому колі, у колі
родини.
Хай Бог допоможе ще довго
прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли
запросити.
З повагою СвятоАндріївська громада
села Дубова Корчма.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

Фото з сайту glavred.info

n Календар
16 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.24, захід — 21.25, тривалість дня — 16.01).
Місяць у Терезах. 7/8 день Місяця.
Іменинники: Анатолій, Василь, Марко, Пилип, Михайло.
А яким ви хотіли бачити літо?!!

Фото із фейсбук-сторінки Олександра ПОЛОЖИНСЬКОГО.

А пам’ять про батька
житиме вічно

17 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.25, захід — 21.24, тривалість дня — 15.59).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 8/9 день Місяця.
Іменинники: Леонтій, Андрій, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія.
18 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.26, захід — 21.22, тривалість дня — 15.56).
Місяць у Скорпіоні. 9/10 день Місяця.
Іменинники: Ганна, Варвара, Кирило, Сергій, Єлизавета, Ігор,
Володимир.

Євген Положинський, батько відомого співака і шоумена
Олександра Положинського, мав багато зацікавлень.
Будучи директором магазину «Природа» в обласному
центрі Волині, дуже любив усе живе, особливо голубів
і рибок. А ще мав хист до колекціонування, тож зібрав
чимало предметів старовини. На жаль, пан Євген
відійшов у засвіти у новорічну ніч 2021-го

19 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.27, захід — 21.21, тривалість дня — 15.54).
Місяць у Скорпіоні. 10/11 день Місяця.
Іменинники: Марина, Марта, Анатолій, Віктор.
20 ЛИПНЯ

Олена МИТРОФАНОВА

кось Олександр Положинський зізнався,
що в них удома «повно
якогось старого реманенту
– жорна, колеса від возів,
прялки і ще купа всього, що
я й не знаю, як воно називається і для чого воно є.
На стінах багато картин —
Байдуков, Якубек, Кумановський, Сметанкін». Збирав
артефакти Євген Сергійович
у 1990-х роках. Усю батькову колекцію старожитностей
син вирішив передати до Во-

Я

линського краєзнавчого музею. Серед експонатів цікаві
етнографічні пам’ятки – коловоротки, гребінки, рублі,
постоли, ночви, коромисла,
ярмо, горщики та глечики, речі побуту мешканців
Луцька міжвоєнного періоду
(стільці польського виробника) та 1950–1960-х років
(радіоприймачі, валіза).
Частина родинної історії
Положинських і пам’ять про
тата зберігатимуться у музеї і збагатять регіональну
колекцію культурної спадщини.

Паломники з усієї країни
їдуть на прощу в монастирі
Волині
Фото з сайту pravoslaviavolyn.org.ua.

Подорожі до святих
місць здавна були
традиційними
серед українців.
У молитвах перед
іконами християни
отримували
душевний спокій,
позбувалися недугів,
дякували Богу за
допомогу, просили
прощення за гріхи і
Господньої милості
для рідних
Ірина ПАСІЧНИК

ині прочани, окрім
звернення до Бога,
мають на меті ще й
познайомитися з історичними місцями – храмами,
церквами чи духовними
обителями рідної країни. У
ПЦУ оприлюднили перелік
найвідвідуваніших обителей України, половина з
яких на Волині та Рівненщині. Зокрема, це монастир Покрови Пресвятої
Богородиці у селі Тростянець неподалік Луцька, чоловічий монастир на честь
Собору 12-ти апостолів у
Володимирі-Волинському

Н

Сонце (схід — 05.29, захід — 21.20, тривалість дня — 15.51).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 11/12 день Місяця.
Іменинники: Євдокія, Хома, Герман.
21 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.30, захід — 21.19, тривалість дня — 15.49).
Місяць у Стрільці. 12/13 день Місяця.
Іменинники: Дмитро, Андрій, Віктор, Данило.
22 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 05.31, захід — 21.18, тривалість дня — 15.47).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 13/14 день Місяця.
Іменинники: Олександра, Кирило, Федір, Андрій, Олександр,
Петро.
Музейники вдячні Олександру та його мамі
Лідії Федорівні Положинським
за цінний дарунок.

Гордимося земляком-поетом,
який встановлює наш прапор
на літературних еверестах світу
У день своїх духовних
покровителів,
апостолів Петра
і Павла, відомий
волинянин,
професор
львівського вишу
Ігор Павлюк (на
фото) отримав листа
від журі «Швейцарської
літературної премії 2021»
Катерина ЗУБЧУК

Тростянецька ікона
Богоматері.

та Жидичинський монастир святителя Миколая
Чудотворця. У Рівненській
області найчастіше їдуть на
прощу до Свято-Воскресенського Гурбинського
чоловічого монастиря на
Повстанських могилах та
до Свято-Іллінського собору в місті Дубно.
Протоптані стежки богомільців і до багатьох інших святинь. Вони ж у відповідь готові відкрити шлях
до власної віри. Головне
йти!

посланні йдеться,
написав пан Ігор
на фейсбук-сторінці, «що став її лавреатом за книгу віршів
«Артанія» (Arthania:
Selected Poems (USA,
D o r ra n c e _ P u b l i s h i n g _
Company), 2020. Вірші
Ігоря Павлюка українською та англійською
мовами переклав Юрій
Лазірко, редакторами
були Хіларі Ширз, Ганна Косів, а передмову
до книги написав лавреат Нобелівської премії
з літератури Мо Янь.
Престижний приз поет
отримає на церемонії
нагородження у вересні
цього року.

У

До речі, вітання
з нагородою від друзів Ігор Павлюк отримував, перебуваючи
на Шаччині, зокрема,
на озері Пісочне в селі
Мельники. Одне з них,
яке можна прочитати
в коментарях до приємної звістки, написав
наш знаний земляк Володимир Карпук: «Щиросердно вітаю Поета,
який встановлює прапори України на літературних еверестах світу!
Без проявів гірської
хвороби, аплодисментів влади (це ж не футбол!), без приниження
гідності інших!.. Гордимося і віримо в нові
звершення!».

n Погода

Аромат лаванди заспокоїть
у теплі ночі й спекотні дні
Фото з сайту rastenievod.com.

Близько 15 тисяч
неймовірно
красивих фіолетових
кущів виростила
родина Тамари та
Бориса Гораків зі
Здолбунівщини.
Ті, хто вже встигли
побувати на
лавандовому полі, назвали його «раєм». Місцевий Прованс
знаходиться всього за 24 км від Рівного та 100 км від
Луцька. Романтичній подорожі сприятиме і погода

а прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 16 липня –
мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 3–8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі – 15–20 градусів тепла, вдень – по
області 30–35, у Луцьку – 32–34. За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було у 2001 році – плюс 35,
найхолодніше – 1989-го, плюс 8 градусів.
17-го – мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями
короткочасні дощі, гроза. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за
секунду. Нічна температура повітря – 15–20 градусів тепла, денна
– 30–35.
18-го – мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5–10 метрів за секунду, під час грози місцями
шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі – 15–20 градусів тепла, вдень від 27 до 31.
Температура води у річці Стир – 26 градусів, у озері Світязь – 25.
У Рівному 16 липня – ясно, без опадів. Температура повітря
від 23 до 33 градусів тепла. 17-го – мінлива хмарність, без опадів. На термометрі буде від 23 до 33 градусів
вище нуля. 18-го – невелика хмарність,
без опадів. Температура повітря – 21–30
градусів тепла.

З

Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72-39-32

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Особливий випадок

Хлопчика, якого жінка народила
в Луцькому сізо, назвали Давидом
Але досі дитина не зареєстрована, оскільки в матері нема… документів
Фото із сайту rbc.ua.

Катерина ЗУБЧУК

ро те, що у Луцькому
слідчому ізоляторі є жінки, які чекають свій вирок
у стані вагітності, написала нещодавно на фейсбук-сторінці
начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Луцької міськради
Ліна Галан. Зокрема, повідомлялося: «Після пологів сьогодні
повернулася в особливі «апартаменти» жінка, яка народила дитину. Молода мама сама
із Сум, родичів і близьких, які би
нею опікувалися, майже немає.
Разом із Людмилою Лонюк ми
підготували подарунки у день
виписки породіллі. Дмитро Белей, Сергій Кірєєв отримали
ліжечко, манеж, коляску для облаштування камери. Передали
також одяг, памперси, засоби
гігієни, які необхідні для догляду
за дитиною».
У телефонній розмові з нами
Ліна Галан розповіла:
— При Луцькій міській раді
працює спостережна комісія
за дотриманням прав ув’язнених та надання допомоги у випадку виникнення проблем.
І ось цього разу, коли потрібна
була поміч ув’язненій породіллі,
до нас звернувся заступник начальника із соціально-виховної
та психологічної роботи слід-

П

І за ґратами важливо відчути підтримку, яка «надихає і точно робить світ кращим».

«

Мамі Давида 32 роки. Її притягнули
до відповідальності за крадіжку. Родичів практично
не має. Чоловік, з яким перебувала у цивільному
шлюбі, мешкає на Ківерцівщині.

»

чого ізолятора Дмитро Белей.
Ми задіяли фонд «Дитяча мі-

сія України» й зробили все,
аби мама з немовлям на руках

відчула турботу, незважаючи
на те, в якій життєвій ситуації
опинилася. Наскільки відомо,
в слідчому ізоляторі ось-ось
з’явиться на світ дитя ще в одної ув’язненої…
А вже детальніше про це ми
говорили із Дмитром Белеєм.
— Жінка, яка готується
до пологів, перебуває в кімнаті

n Про це говорять

n У номер!

У Рівному серце чоловіка пересадили жінці
У Рівненській міській лікарні провели третю від грудня
2020-го трансплантацію серця. Участь в операції брали
місцеві лікарі, представники Національного інституту хірургії
та трансплантології імені Шалімова і Національної дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит»
Мирослава СЛИВА

-річний чоловік, мешканець Рівненської області,
потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою. Вона
призвела до смерті головного
мозку. Медики провели дуже багато обстежень, консиліумів і визначили, що пацієнт може бути донором. Тоді почалися переговори
з родичами, які прийняли вкрай
важке рішення — дозволили мультифокальний забір органів (дві нирки, печінка, серце).
Реципієнтом серця стала 60-літня мешканка Рівненського району.
У неї була кардіоміопатія, і вона потребувала трансплантації. «Так, фактично їй врятували життя», — каже
заступник головлікаря Ігор Дундюк.

45

матері й дитини нашого закладу. Вона під наглядом лікаря.
А ось та, що вже народила, —
у камері, котра була капітально
відремонтована, а тепер завдяки «Дитячій місії України» й
відповідно облаштована. Для
породіллі передбачене поліпшене харчування — в меню є
сир, масло, м’ясо…
Дитячим харчуванням,
за словами Дмитра Михайловича, породіллю в закладі
не можуть забезпечити (може,
на це відгукнеться якась благодійна організація?). Свого
синочка ув’язнена назвала
Давидом. Але, виявляється,
хлопчик досі не зареєстрований, оскільки його мама не має
жодних документів.
— За словами жінки, — розповів Дмитро Белей, — все
згоріло під час пожежі. Вона —
із Сум, а, як ми встановили,
зареєстрована у П’ятихатках
на Дніпропетровщині. Ми зробили запит і чекаємо відповіді. Коли зберемо необхідні
папери, то зробимо ув’язненій паспорт, а вже тоді її маля
матиме свідоцтво про народження.
Мамі Давида 32 роки.
Її притягнули до відповідальності за крадіжку. Родичів
практично не має. Чоловік,
з яким перебувала у цивільному шлюбі, мешкає на Ківерцівщині. Це той випадок, коли
можна багато дискутувати
з приводу способу життя молодої людини й моралі. Але,
як писала на фейсбук-сторінці
начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Ліна Галан, «важливо усім відчувати підтримку —
вона надихає і точно робить
світ кращим». n

Загалом операція тривала
шість годин. Тим часом спеціалісти «Охматдиту» взяли
у донора нирки та печінку і поїхали в дитячу спецлікарню
пересаджувати їх дітям однорічного і п’ятирічного віку.

Олександр Третяк. — Будемо розвивати напрямок пересадки органів у Рівному, бо потреба в цьому
величезна, а операції за кордоном
у п’ять разів дорожчі, — наголосив
мер.
— Поки що спеціалісти з інституту Шалімова є головними
і провідними, тому що в нас наразі
немає кардіохірургії. Але ми над
цим працюємо. Наша мета — почати спочатку з нирок, лікарі наші
працюють над цим і вчаться. І ми

серця стала 60-літня мешканка
« Реципієнтом
Рівненського району. У неї була кардіоміопатія і вона
потребувала трансплантації.
— Неймовірна подяка медикам. Їхня робота — дивовижна!
Окрема — головному лікарю ЦМЛ
Євгену Кучеруку. Здоров’я пацієнтці, в грудях якої б’ється нове
серце! — висловив своє захоплення та шану міський голова Рівного

»
прагнемо не просто до того, щоб
пересадити нирку… Пересадити — це пів справи, а ще дуже
багато треба, щоб цього пацієнта
виходити, підібрати йому імуносупресивну, гормональну терапію, —
пояснює Ігор Дундюк. n

Підступній «Дельті»
ставлять заслони
У пунктах пропуску на кордоні роблять експрестести на визначення антигену коронавірусу
в людей, які в’їжджають із країн, де поширений
цей штам COVID-19
Оксана КРАВЧЕНКО

айбільшу настороженість
викликають ті, хто повертається з Великобританії,
Португалії, Ірландії, Росії та Індії.
Одне тестування триває майже пів
в
години. Медики працюють цілодобообово.
Тести здають до проходження паспортного контролю у волинських пунктах пропуску «Ягодин», «Доманове», «Дольськ», «Устилуг». Приїжджі українці можуть
також встановити додаток «Вдома» і бути на самоізоляції
14 днів. А якщо громадяни з країн, де бушує «Дельта»,
не мають полісу чи результату тестування, який провели
не пізніше, як за 72 години до перетину кордону, то таким іноземцям офіційно відмовляють у в’їзді.
Експрес-тестів для виявлення небезпечного штаму
коронавірусу є достатньо. Вартість одного — 348 гривень. n
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Погляд
Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного
редактора «Газети Волинь»

Це не Україна,
а Зеленський готовий
«прийняти у будь-якій
кількості з будь-якого
боку»
Президент продав принципи та честь
держави за один мільярд доларів?
е будучи гумористом у «Кварталі 95»,
Володимир Зеленський викликав обурення в значної частин українців, коли,
жартуючи на тему кредитів, порівняв Україну
з порноактрисою, яка «готова прийняти у будьякій кількості з будь-якого боку». Виявилось, що
тоді Зеленський-комік просто передбачив дії
Зеленського-президента. Бо цими днями він
виклянчив у Китаю кредит (кажуть, що у мільярд
доларів), зрадивши принципи вільного світу
та наших союзників. Адже за китайські швидкі
гроші українська влада погодилась відкликати
свій підпис під міжнародним документом, який
з ініціативи Канади підтримали кілька десятків демократичних держав, в тому числі і наша.
Документ закликав китайську владу допустити
міжнародних спостерігачів у провінцію Сіндзян,
де живе багатьмільйоний народ — уйгури, який
до 1949 року мав свою державність і щодо якого уряд комуністичного Китаю проводить політику асиміляції та придушення, створивши
навіть спеціальні так звані трудові табори для
представників цього етносу.
І от Україна, яка сама пережила геноцид
з боку російських загарбників, яка зараз веде
війну і просить у цивілізованого світу підтримки, зрікається свого голосу на захист іншого
поневоленого народу. І поводить себе вже
не як порнактриса, а як справжня повія. Це при
тому, що Пекін жодного разу в міжнародних
організаціях не підтримав Україну щодо окупованого Криму. Зеленський, який хвалиться
тим, що може хамити керівникам західних країн, до яких при цьому біжить з вимогою санкцій
проти країни-агресора, напівтишком здувся
перед Китаєм. Тишком, бо про угоду публічно
заявили лише після того, як у пресі розгорівся
скандал, а про відкликання підпису наша влада
навіть не повідомила своїх послів.
Проклинаючи Міжнародний валютний
фонд, який вимагає реформ, ми йдемо з простягнутою рукою до авторитарного Китаю,
який залюбки дасть гроші, за які самі ж китайці організують тут якесь «велике будівництво»
для піару глави держави. За такою борговою
схемою, до речі, Китай уже скупив, пів Африки — її надра, порти, інфраструктуру і тримає
на гачку чимало урядів.
Так, мільярд — це не багато, але тут важливий і показовий інший момент: демонструється
позиція, мовляв, нам нецікаво і занадто клопітно мати справу із Заходом та МВФ, які постійно
щось вимагають, тож знайдемо нового «друга» — комуністичний авторитарний Китай.
Он лідер провладної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія в інтерв’ю
китайським державним ЗМІ заявив, що його
політсила має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою
та в розбудові держави. А розповідаючи про
авторитарні замашки Володимира Зеленського, експерти стерли вже не одну клавіатуру.
Все може початись із ганебної поступки
Китаю заради грошей, а закінчитись тим, що
ми вступимо не в Євросоюз, а Китай вступить
в Україну, яка зрештою поповнить список авторитарних держав на зразок Росії чи Венесуели. n
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Путін не заспокоїться,
поки не знищить всю Україну
Такий висновок можна зробити зі статті президента Росії,
яка називається «Про історичну єдність росіян і українців»
Фотожаба із сайту ukrinform.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

сь деякі тези із цієї
брехливої пропаганди Володимира
Путіна:
и «Росіяни і українці —
один народ, єдине ціле.
Говорив про це не раз,
це моє переконання».
и «Сучасна Україна —
цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми
знаємо і пам’ятаємо, що
значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії… Чим саме
керувалися лідери більшовиків, шматуючи країну,
вже не має значення. Можна сперечатися про деталі,
про підґрунтя тих чи інших
рішень. Очевидно одне:
Росія фактично була пограбована».
и «Росіян в Україні змушують не тільки відректися
від своїх коренів, від поколінь предків, а й повірити

О

Євген
ПЕРЕБИЙНІС,
посол України
в Чехії
(як не дивно,
цей його
допис Facebook
видалив нібито як «мову
ворожнечі»! — Ред.):
У нашому народі кажуть: «Якщо людина бреше, то в неї ніс росте».

при збереженні духовної
єдності з Московським патріархатом їх категорично
не влаштовує. Цей зримий
багатовіковий символ нашої спорідненості їм треба
за будь-яку ціну розрушити
(так в оригіналі. — Ред.) ».
и «Ми ніколи не допу-

ми відіб’ємося і спадкоємці Путіна
« Або
без особливого захоплення визнають
право українців і України на існування, або
територія України знову буде окупованою –
вся – і знову стане частиною Росії.

»

в те, що Росія — їхній ворог».
и «Вдарили й по нашій
духовній єдності… Навіть
широка автономія Української Православної Церкви

потрібно вивчити напам’ять
кожному, хто сподівається домовитися з Путіним.
Домовитися — не вийде.
Війна — триватиме. Люди
будуть гинути і страждати. Це і є наша реальність.
Або ми відіб’ємося і спадкоємці Путіна без особливого захоплення визнають
право українців та України
на існування, або територія
України знову буде окупованою — вся — і знову стане частиною Росії. Ніякого
іншого вибору просто немає. І не буде. Як і в голові Путіна ніколи не було,
немає і не буде українців
і України».

стимо, щоб наші історичні території і близьких для
нас людей, що живуть там,
використовували проти
Росії. А тим, хто зробить

таку спробу, хочу сказати, що таким чином вони
зруйнують свою країну».
и «Переконаний, що
справжня суверенність
України можлива саме
в партнерстві з Росією».
Якщо підсумувати,
то для Путіна ніякої України
як окремішності не було,
нема і бути не може. Так чи
інак вона має стати частиною Росії. Від нас не відчепляться. Будуть наступати
і пропагандою, і військовою силою. І російський
диктатор про це ще раз
нагадав.
КОМЕНТАРІ:
Віталій
ПОРТНИКОВ,
журналіст:

«Ці цитати

«Який «один народ»?
Які брати? Судячи з того,
як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі.
Родичів нормальні люди
не вбивають».
Володимир
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
Президент
України:

«Дійсно,
витратив
президент РФ
багато часу, тому що там
архівної роботи дуже багато… Ми постійно говоримо про нашу зустріч.
І на зустріч між президентами України і РФ
зараз щось не вистачає
часу у президента Росії.
Я просто не знав, на що
він витрачає час, і зараз
я бачу результат». n

n Несподіваний поворот

Авакова поміняють на «слугу народу» Монастирського
Міністр
р внутрішніх
ур
справ
р написав заяву про відставку, він був на цій посаді 7 років
За інформацією
нформацією журналістки
ки Соні Кошкіної,
ж нардепа від
а також
«Слуги народу» Ірини
Верещук,
ук, у відставку
Арсен Аваков (на фото)
пішов на прохання Володимира
ира Зеленського. Найімовірніше, крісло
міністра МВС займе голова Комітету
Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Його обрали нардепом як 19-й номер
у списку партії «Слуга народу», він —
юрист із Хмельницького. «Вирішив
відповісти «так» на пропозицію глави
держави очолити МВС. Я розумію,
на яку жертву йду як людина, як особистість і як політик. Але я зробив цей

вибір і буду претендувати на цю посаду», — заявив Монастирський.
КОМЕНТАРІ:
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ,
політолог:

«Це Зекоманда так захотіла поставити власного міністра МВС, бо дійсно намічаються дострокові
парламентські вибори?».
Богдан БУТКЕВИЧ,
журналіст:

«Аваков поламав Зеленському всю гру. І зіграв
на випередження. Президент явно збирався 20 липня,
на річницю вбивства Шеремета, красиво
подати його на звільнення — і скинути
з себе відповідальність за жесть з Ан-

тоненком – Кузьменко остаточно. Плюс
зробити типу подачку громадянському
суспільству й продемонструвати очищення влади… У Зеленського з’явився
ще один потужний противник. З купою
грошей, компроматом, прихованими
впливами на ЗМІ та чудовими стосунками з усіма олігархами. І спікером Разумковим».
Мирослав ГАЙ,
волонтер:

«З
урахуванням
того, що Офіс Президента
хоче жорстких розгонів мітингів, яких більшає під офісом, то гадаю, що це, може, і правда
(відставка. — Ред.). Бо Арсен Аваков,
як комендант на Майдані, прекрасно
знає, як проходять революції в Україні.
І що з такою політикою влади — нова революція дуже ймовірна». n
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n Редакційний щоденник

«У старі часи продавали землю хіба якісь
недоріки. Позбутися ґрунту — не дай Бог»
… ЗА ОДИН ШТУЧНИЙ СУГЛОБ
ТРЕБА ВІДДАТИ ДВА ПАЇ?..

Поки експерти обговорюють
закон про ринок землі в Україні й тішать нас тим, що мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського
призначення уже став історією, люди
встигли дати свою оцінку «новій революції на селі».
— Нехай він западеться, такий
ринок. Я самотня. Ходити не можу
через хворі суглоби. Лікарі кажуть, що
треба ставити ендопротези. Але ж
то страшні гроші. Сподівалася, що
як дозволять продавати паї, то зможу
виручити кошти на операцію. Та чула
з телевізора, що гектар землі оцінили
всього у 27, 5 тисячі гривень. Навіть
на один штучний кульшовий суглоб
паю не вистачить, може, і два буде
мало. Хіба ж то не знущання? — почула від літньої жінки на Ковельщині.
А загалом поки що у цій темі більше запитань, аніж відповідей. Так,
згідно із законом, середня нормативна ціна гектара землі сільськогосподарського призначення до 1 січня
2030 року становить 27,5 тисячі гривень. Конкретнішу цифру радять дізнаватися у Держгеокадастрі, адже
багато залежить від регіону, якості
ґрунтів, місця розташування ділянки,
її площі, попиту на неї. Та люди й без
того уяснили, що від продажу паю
на Поліссі ніхто не забагатіє.
Мінекономіки прогнозує щорічне
збільшення ціни гектара угідь на 10–
15%, а з 2024-го — суттєве збільшення попиту на землю за рахунок виходу
на ринок юридичних осіб, що призведе до її подорожчання. Тому експерти
не радять поспіхом прощатися зі своїми наділами.
Але чи всі прислухаються? У наших селах є багато неблагополучних
родин, які за горілку батька рідного
готові продати, не те, що пай. І байдуже, що в хаті голодні діти, про їхнє
майбутнє ніхто не думає. Є важкі життєві ситуації, серйозні хвороби, коли
нема часу чекати вигіднішої ціни. Тому
можна припустити, що рух на ринку
землі все одно буде: хтось зубожіє,
а хтось нагріє руки.
Відомо, що в Україні є 42 млн гектарів аграрних угідь, із них 27 млн —
це ділянки (паї), розподілені у 1990-х
роках серед 6,9 млн працівників
колгоспів та колгоспних пенсіонерів. Саме цю землю тепер дозволено продавати фізичним особам.

Фото із сайту agronews.ua

Чим переймалася і з чого
дивувалася
останнім часом
заступник головного
редактора
«Газети Волинь»
Галина
СВІТЛІКОВСЬКА

До 2024 року дали право купувати
не більше 100 гектарів, але ж можна записати ще й на тещу, коханку,
сусідку… В Україні давно навчилися
безкарно порушувати закони. Тому
й тривожно: чи не втратять селяни
через необізнаність або надмірну
довірливість своє основне і єдине
багатство?
— У війну й після неї я з кіньми
на полі робила. Ще й 13 літ не було,
а вже орала, боронувала. Батько
з фронту не прийшов, хазяйство
поляки спалили, дід Герасим умер,
а діда Миколая на Сибір вивезли.
Думали, що вернеться, тому гляділи
його землю. І батькової було багато.
Так і надірвалася змалку. Не вірили до останнього, що все заберуть.
А потім я полола колгоспні буряки
на дідовому полі, — часто розказує
моя 90-літня мама, до речі, теж власниця паю — кількох маленьких наділів
у різних кутках, які здає в оренду місцевому сільгосппідприємству.
Новий закон вона прокоментувала так: «У старі часи продавали землю
хіба якісь недоріки. Позбутися ґрунту — не дай Бог».
Життя змінилося. Як буде сьогодні?
…СЛЬОЗАМИ АБІТУРІЄНТОК
І ПРЕЗИДЕНТСЬКИМИ
АМБІЦІЯМИ

Липень у багатьох родинах — місяць надій і тривог. Триває вступна
кампанія.
— Пройде «на бюджет» — буде
вчитися, а як не візьмуть, то поїде
до Польщі на заробітки разом із сестрою. Оплачувати навчання в Києві
ми не зможемо, вдома ще троє менших. Та й хіба воно того варте? Стягувалися з останнього, щоб найстарша
дочка мала диплом, а роботу за спе-

еліту — вкладайте кошти у Київську
політехніку чи інші вузи з солідними
напрацюваннями, плекайте кожну
обдаровану дитину змалечку і в містах, і у селах, подбайте про талановиту молодь із малозабезпечених
сімей. Тоді Україна зможе гордитися
інтелектуалами, у батьків не болітиме
серце, а в абітурієнток не буде причин
лити сльози…
…СУПЕРЕЧКАМИ ЩОДО ВИСОТИ
ПІДБОРІВ КУРСАНТОК —
УЧАСНИЦЬ ПАРАДУ

Віддати поле за дешеві папірці — означає зрадити своїх дідів-прадідів.

ціальністю знайти неможливо, — бідкався батько цьогорічної випускниці
сільської школи, яка спить і бачить
себе студенткою столичного університету.
— Шкода дивитися, як дівчина переживає. Старалася, вчилася. А як те
ЗНО здавала, то й ночей не мала.
Каже, що хоче бути програмістом.
Я в тому не тямлю, але, може, воно
щось і путнє, — стала на бік онуки
бабуся.
Бути в ролі арбітра у такій дискусії
важко. Стверджують, що талант сам
собі проб’є дорогу. З іншого боку, чи
завжди може дитина з глибинки
на рівних конкурувати з випускниками

реклала фінансування на плечі громад — давайте раду, як можете. Через це вчитися, лікуватися, розвивати
здібності дітей не у всіх є змога.
А тим часом нещодавно глава
держави нас потішив планами збудувати «Президентський університет» на території ВДНГ у Києві, на що
буде виділено 7,2 млрд гривень. Там
готуватимуть фахівців з кібербезпеки, нано- та біотехнологій, а також спеціалістів у сфері енергетики
та штучного інтелекту. Обіцяють для
студентів соціальний пакет, безкоштовне навчання, соцстрахування
та гарантоване працевлаштування.
Старт освітнього процесу в новому

не втратять селяни через необізнаність або надмірну
« Чидовірливість
своє основне і єдине багатство?
»
престижних міських гімназій, яких
готують дорогі репетитори? А в селах закладів освіти стає все менше,
шкільні автобуси ламаються, бо бездоріжжя, діти пропускають заняття,
щоб допомагати батькам у господарстві, й учителі після уроків біжать
сапати городи…
Сумнозвісну оптимізацію і в освітній, і в медичній, і в інших галузях виправдовують нестачею грошей, тож
вішають замки на дверях сільських
шкіл, ФАПів, бібліотек. Держава пеР
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університеті — 1 жовтня 2023 року,
наберуть 120 осіб.
Можна було б порадіти. Але чомусь виникають сумніви у доцільності цього амбітного плану. В Україні
понад 300 вищих навчальних закладів. Така кількість університетів при
зменшенні числа майбутніх абітурієнтів, що пов’язано і з демографічними проблемами, і з фінансовою
доступністю освіти, — більш ніж достатня. Навіщо ж братися за дороговартісне будівництво? Дбаєте про

Пригадую, років 20 тому в одній
із лікарень обласного центру зустрічали дуже поважну делегацію з-за
кордону. Були в її складі посли сусідніх держав із дружинами, керівники
клінік, імениті спеціалісти. Готувалися
до прийому гостей серйозно: все сяяло чистотою, медики були у нових халатах, а завідувачки відділень, представниці адміністрації — ще й у модельних туфельках на «шпильках».
Виглядало це трохи дивно, особливо
на фоні приїжджих, взутих і одягнених
просто і зручно. У світі жінки давно
забули популярну в нас приказку про
те, що краса вимагає жертв. А наші
співвітчизниці, буває, досі готові цілий
день стояти на підборах перед учнями
у класі, вести прийом хворих, бігати
у незручному взутті, вирішуючи службові справи. Болять ноги, деформуються стопи. Але зате ж гарно…
Ось свіжий приклад. Президент
анонсував проведення великого військового параду до 30-річчя незалежності України 24 серпня. У ньому
братимуть участь і дівчата-курсантки,
які вже тренуються крокувати окремою жіночою «коробочкою». Відео
з репетиції потрапило у соцмережі
й викликало цілу хвилю критичних
коментарів. Учасниці марширували
в туфлях на підборах висотою 6,5 сантиметра. На думку багатьох людей —
це знущання над дівчатами, які мають
карбувати крок, високо піднімаючи
ступні, що збільшує навантаження
на хребет та опорно-руховий апарат.
У Міноборони спочатку виправдовувалися, що, мовляв, учасниці самі
хочуть виглядати на всі сто, але потім
під тиском обурених критиків пообіцяли закупити їм взуття з нижчими
підборами.
Мені ця історія нагадала, як після аварії на Чорнобильській атомній
станції Києвом під час першотравневої демонстрації крокували піонери.
Більшість людей не знала про загрозу радіації, а хтось і здогадувався, але
боявся вголос виступити на захист
дітей.
Сьогодні українці позбуваються
хронічного страху. І це одне з найважливіших досягнень нашої незалежності. n
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005–44–47 (сервісна служба)
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Гендиректор «Укрпошти»
визнав, що збрехав про зарплату
Як відомо, в одному з інтерв’ю керманич
поштарів Ігор Смілянський заявив, що
українські листоноші отримують зарплату
в тисячу доларів і «мають чайові»
Мирослава СЛИВА

ле вже скоро був змушений спростувати свої
слова. «Із зарплатою (з урахуванням премій) в 1000 доларів я помилився, — визнав
він. — Зарплата листонош дійсно зросла при мені
у понад 2 рази (з 110 доларів до 250+ без премій),
але ще явно не досягла 1000. Моя помилка була
в тому, що наші найкращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28000), а продають
товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10–11 тисяч гривень. Тому
приношу свої вибачення, якщо така цитата когось
із листонош образила», — зазначив він.
Смілянський також сказав, що в «Укрпошті»
є інші спеціальності з такою зарплатою — водії,
кур’єри та сортувальники. n

А

Ринок землі: на Волині вже
продали 24 гектари ріллі
За перші 11 днів липня українці уклали
532 угоди
Леонід ОЛІЙНИК

а даними Міністерства аграрної політики, загальна площа земельних ділянок, за якими
зареєстровані угоди, становить 570 гектарів.
Найбільшу площу за угодами зафіксовано в Харківській області — 107,1 га. Наразі у числі тих, де землею торгують найменше, перебуває Львівська область — там продали-купили лише 3,5 га землі.
Волинська область — міцний середнячок —
24 гектари, щодо яких зареєстровано угоди. n

З

У Каліфорнії зафіксували рекордні
+54 градуси
Це у повітрі, бо на асфальті взагалі
неймовірні +81!
Долині Смерті, що в США, фіксують рекордні температури. Місцеві гіди розповідають,
такого тут ще не було. Туристи, хоч і наважуються на мандрівку, утім з машин із кондиціонером
майже не виходять — максимум на кілька хвилин
задля фото.
Через шалену спеку шатат Каліфорнія наразі
потерпає від сильних лісових пожеж. Уже вигоріло майже 40 тисяч гектарів насаджень. Зазначимо, що найвища за останні 100 років температура
зафіксована і у найхолоднішій частині Фінляндії — Лапландії, що зовсім недалеко до Північного полюсу. Там повітря прогрілось до небачених
34 градусів. n
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Адвокат про справу генерала
Павловського: «Слідство хоче «вийти»
на Порошенка»
Справа проти генерал-лейтенанта Ігоря Павловського суто політична
Фото із сайту lb.ua.

Дарія КЛИЧ

ро це в інтерв’ю Цензор.НЕТ
заявив адвокат бойового
генерала Ігоря Павловського Павло Черненко. «Мішенню не є
безпосередньо Ігор Валентинович.
Він — особа, через яку слідчі з прокурорами сподіваються, напевно,
якось вийти на п’ятого президента.
Хоча в цій справі, я переконаний,
у них немає шансів, оскільки все
зроблено згідно із законом, і все
це підтверджується тими ж матеріалами, які слідчі передали в суд
по обранню запобіжного заходу.
Виключно фантазії слідчих та прокурорів на сьогодні рухають цю справу», — зазначив правозахисник.
За словами адвоката, прізви-

П

влада нищить
« Цязахисників
України
і лояльна
до зрадників.

Ігор Павловський
фактично є
особистим
ворогом
Володимира
Путіна, адже проти
нього порушено
три кримінальні
справи в Росії.

нього порушено три кримінальні
справи в Росії.
А тепер і в Україні…
КОМЕНТАРІ:

»

ще п’ятого Президента Петра Порошенка фігурує майже по всьому
тексту підозри. «І такі формулювання, як «Павловський хотів догодити
Порошенку». При чому Порошенко
ні про що не просив Павловського,
так? Але Павловський так ініціативно хотів нібито догодити, і тому
стався такий прикрий злочин…
Це 100% політична справа», — підкреслив Черненко.
Зазначимо, що 12 липня суд
обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони,
генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту на два місяці із заставою в 475 млн грн. Його
підозрюють у закупівлі неякісної
військової техніки, зокрема, двох
катерів, які виготовив завод «Кузня
на Рибальському», що належить Петру Порошенку.
Нагадаємо, що Ігор Павловський
був одним із організаторів оборони
Маріуполя, він фактично є особистим ворогом Путіна, адже проти

Володимир АР’ЄВ,
народний депутат
від «Європейської
солідарності»:

«Генералу Павловському, який командував звільненням Маріуполя та запустив будівництво українських
десантно-штурмових катерів та вітчизняну ракетну програму, зелена
влада присудила арешт із заставою
у майже пів мільярда (!!!) гривень.
Фактично, безальтернативний
арешт. Куму Путіна Медведчуку
за державну зраду — домашній
арешт на віллі. Запорізькому мєнту
часів Януковича Сербі, який ховався в Росії і повернувся при Зеленському, за кров майданівців — особисте зобов’язання. Ця влада нищить захисників України і лояльна
до зрадників».
Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент
України,
лідер партії
«Європейська
солідарність»:

«Триває судилище
над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем

Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна
справа, що робить Павловському
честь. А от спроба ув’язнити його
на території України — це ганьба
Зеленському, який є замовником
і організатором цієї політично вмотивованої справи».
Олександр
ТУРЧИНОВ,
колишній секретар
РНБО України:

«Найбільшим цинізмом є сума застави, яку
схвалив Печерський суд на прохання
замовного слідства — 475 млн грн.
Це застава, яку має сплатити військовий, що мешкає в орендованій
квартирі та не має жодного бізнесу.
Застава, яка просто неспівставна
із заставами для звинувачуваних
у державній зраді або у корупційних злочинах. Вона потрібна, щоб
не було шансів вирвати із в’язниці
Павловського, Шандру та інших фігурантів замовних справ, які фактично
стали заручниками та з яких хочуть
вибити покази на політичних ворогів
чинного режиму.
Все це є реінкарнацією режиму
Януковича, проти якого ми стояли
на Майдані. Все це — незграбне копіювання путінського авторитаризму, проти якого ми воюємо з 2014 року». n

n Заява

«Гроші з «Великого крадівництва» спрямувати
на субсидії та індексацію пенсій»
В Україні зростають комунальні тарифи, натомість влада суттєво скоротила кількість
домогосподарств, які отримують субсидії, і вкотре переносить індексацію пенсій. Відтак
п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав
негайно внести зміни у державний бюджет і збільшити кошти на виплату субсидій
Дарія КЛИЧ

липня на жовтень перенесли підвищення

«З

пенсій. Індексація їх не проводиться взагалі… Всупереч
тому, що ви обіцяли знизити
вдвічі тарифи, вони виросли

вже зараз більше, як на 60%.
Ми як «Європейська Солідарність» вимагаємо зараз забрати гроші з кишень вашо-

го «Великого крадівництва»
і передати це на збільшення
субсидій», — зазначив лідер
партії.
«Ви на 3 мільйони домогосподарств скоротили тих, хто
отримує субсидії. І зараз при
цих цінах ви робите їх жебраками. Потрібно зараз внести
зміни до бюджету, збільшити
субсидіальний фонд і забезпечити прийняття необхідних
законодавчих актів», — додав
також п’ятий Президент.

ДО РЕЧІ

Вартість тепла та гарячої води по всій країні зросте від 40 до 75%, стверджує голова Союзу споживачів комунальних послуг
Олег Попенко. Найбільше
тарифи збільшаться у таких
містах: Чернівці — на 75%;
Тернопіль –70%; Старокостянтинів — 63%; Одеса —
56%; Кременчук — 53%;
Київ — 40%; Полтава —
36%. n
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n Повертаючись до надрукованого

Рідні засудженого, через якого загинуло двоє
дітей, вважають вирок… надто суворим
11 років за ґратами дали 61-літньому Миколі Середюку, котрий на своєму обійсті
розставив саморобні міни-пастки. У 2019-му одну з них відкрили онуки його дружини
Ірина ПАСІЧНИК

ешканець селища Смига, що на Дубенщині,
полюбляв збирати різне залізяччя, зокрема приносив
додому й предмети часів війни.
Він нібито їх розбирав і здавав
на металобрухт. Не зупинило
Миколу Середюка навіть те, що
з 2002-го по 2014-й його аж чотири рази притягували до кримінальної відповідальності
за незаконне поводження із боєприпасами. У трьох випадках
йому давали умовний термін
і один раз він потрапив під амністію.
У 2017-му чоловіка пограбували. У крадіжці металу підозрював сусідів, тож, аби захиститися від злодіїв, він розставив
по подвір’ї чотири саморобні
міни-пастки. У липні 2019-го
в одну з них потрапили 11-річна
дівчинка і 13-літній хлопчик, які
прийшли в гості до бабусі. Господаря на той момент вдома
не було. Діти відчинили металевий сейф, що стояв у майстерні,
і знайшли там коробку із написом «Золоті монети». Її відкрит-

Фото із сайту radiotrek.rv.ua.

М

Дружина та сестра кажуть, що Микола «не в собі», нікого вбивати не хотів і в тюрмі не виживе. Але чому мовчали,
коли він «скиртував» на обійсті міни?

тя спричинило вибух. Підлітки
загинули на місці.
Згодом правоохоронці виявили у дворі Миколи Середюка 1149 одиниць вибухових
предметів, серед них 31 міну,
76 артилерійських снарядів,
13 авіаційних бомб і 5 гранат.
Його відразу затримали й інкримінували три статті: умисне

вбивство двох людей, незаконне поводження з вибухівкою
та незаконне виготовлення вибухових речовин.
Експертиза встановила, що
смертоносний пристрій був
виготовлений на основі корпусу 50-міліметрової осколкової
міни і споряджений тротилом.
Протягом усього розслідування

обвинувачений наполягав, що
його пастки не такі потужні
і не могли вбити дітей.
— Посудина мінометної
міни (та, що була в коробочці)
важить 280 грамів, а уламків
назбирали більше пів кілограма, то тільки тих, що вдалося
знайти. А скільки розійшлося.
То вже не відповідає тій тарі, що

була в шкатулці. І саморобний
пристрій не вибухав. І в мене
не було четвертої коробочки,
було три, я їх показав, і вони так
і залишилися, — каже Микола
Середюк. При цьому він припускає, що вибухонебезпечний
предмет на його подвір’я міг
принести 13-річний онук його
дружини Олег Гончарук. —
Один чоловік зі Смиги, який
має свій бус, збирав по 12 дітей і возив на полігон. Серед
них був Олег. Звідти хлопець
міг щось привезти, — каже обвинувачений.
Втім, колегія суддів визнала
пана Миколу винним за всіма
інкримінованими статтями. Під
час оголошення вироку в залі
суду були його сестра і дружина. Вони вважають його для
«психічно хворої людини» надто жорстким. Бабуся загиблих
дітей Галина Середюк каже, що
діти простили її чоловікові все
і просили не позбавляти його
волі, а дати умовний термін.
— Бо він любив онуків і гроші їм завжди давав, — зазначає
жінка.
Медико-криміналістична
експертиза визнала мешканця
Смиги осудним. Його позбавили волі на 11 років. У строк
відбування покарання чоловікові зарахували і перебування
в слідчому ізоляторі з розрахунку 1 день ув’язнення за 2 дні
позбавлення волі. Тож фактично
з цього терміну чоловік відбув
уже 4 роки.
Рідні планують подавати
апеляцію. n

■ Пульс тижня

Заступника воєнкома
підозрюють
у отриманні хабаря
Майор «вирішував питання»
із призовом до ЗСУ

Бабуся і дідусь загинули
на місці, за життя дворічної
дівчинки борються медики
Слідчі затримали водія, який скоїв ДТП із двома
загиблими та тяжко травмованою дитиною

Ірина ПАСІЧНИК

Олена МИТРОФАНОВА

равоохоронці повідомили
про підозру заступнику військового комісара, начальника відділення комплектування
та призову одного з районних територіальних центрів комплектування
та соціальної підтримки Рівненської області. За даними слідства,
майор отримав 1,5 тисячі доларів
(приблизно 40,9 тисячі грн) хабаря
за вирішення питання щодо постановки одного громадянина на військовий облік і непризову на строкову військову службу у Збройні
сили України.
На даний час вирішуються питання щодо обрання офіцерові запобіжного заходу і відсторонення
від посади. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох
років. n

варія
сталася
12 липня вночі у селі Грушвиця
на трасі «Київ-Чоп».
Поліцейські на місці події встановили, що
21-річний рівнянин, керуючи «Renault Trafic»,
на звуженій ділянці
дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення із
автомобілем «Daewoo
Lanos».
Унаслідок
ДТП
52-річні водій та пасажирка легковика, подружжя із міста Нетішин
Хмельницької області,
загинули на місці події.
Їхню дворічну внучку
у тяжкому стані госпіталізували у реанімаційне
відділення обласної ди-

П

А

тячої лікарні. Маленька
Єва перебуває на апараті штучної вентиляції
легень. У неї діагностовано перелом двох стегон, капсулярний розрив
селезінки та печінки.
Медики не дають ніяких
прогнозів про тривалість
лікування, адже стан дитини складний — дівчинка на межі життя і смерті.
Батьки працюють у Харкові, тож Єву по черзі
доглядали дідусі з бабусями. У той вечір загиблі
якраз забрали внучку від
сватів.
Водій-винуватець
трагедії отримав складні переломи і перебуває
у лікарні під охороною.
У рамках кримінального
провадження у нього відібрані зразки крові на стан
сп’яніння. n

Понтонний міст убив дитину
Три місяці тому місцеві
мешканці скаржилися
на стан переправи
Мирослава СЛИВА

липня в селі Чудель сталася трагедія, яка забрала
життя 14-річного хлопчика. Пізно ввечері він перетинав

2

понтонну переправу через річку Случ велосипедом, але впав
і вдарився об металеву конструкцію. Від отриманих травм
підліток помер у кареті швидкої
допомоги.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом
умисного вбивства з відміткою
«нещасний випадок». n

На Рівненщині роблять найменшу
кількість абортів
Але в області фіксують
високу смертність
немовлят у віці до року
Мирослава КОЗЮПА

ей показник становить
8,5 на 1000 живонароджених дітей, тоді
як по Україні — 7. Водночас рівень материнської смертності
має позитивне значення. Зокрема, у 2019 році на Рівненщині не було жодного такого
випадку, у порівнянні із національним показником, який

Ц

становить 14,9 на 1000 живонароджених.
Крім того, тут найрідше
роблять аборти. Це впливає
на приріст населення, а також
фізичне та психічне здоров’я
жінок.
На Рівненщині значення природного приросту
населення є від’ємним,
однак на рівні країни — показник найкращий. Він становить (–) 2,9 на 1000 наявного населення у порівнянні із загальноукраїнським
(–) 8,1. n
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n Проблема

Народилася в сорочці:
на Світязі вітер відніс 10-річну дівчинку
на надувному крузі майже на кілометр
Тим часом за два липневі дні на Волині — аж сім потопельників. Тому
рятувальники вкотре застерігають від безпечності на воді, яка нещадно
забирає життя і дорослих, і дітей
Фото із сайту www.volynnews.com.

Марина ЛУГОВА

-го липня трагедія сталася у селі Перешпа Шацької громади — у ставку поблизу дому загинув 2-літній малюк. Як
з’ясувалося, мама пішла до лісу по чорниці,
залишивши двох дітей на батька. Хлопчики
бавилися на вулиці. Згодом молодший десь
зник. Родичі кинулися шукати його і знайшли
у водоймі.
І нинішнього місяця це не перший
випадок смерті на воді у Ковельському районі. 5-го липня в річці Стохід потонув 40-літній житель села Угли. А через кілька днів у ставку на дачному
масиві «Дружба» загинув 46-річний лікаранестезіолог. Минулого тижня вода забрала
й життя молодих мешканців сіл Буцин та Оса
Ковельського району, котрі купалися у водоймах поблизу місця проживання.
9 липня увечері у Слов’янському парку
Володимира-Волинського поблизу моста
через річку Луга теж потонув чоловік. Правоохоронці встановили, що загиблий — житель княжого міста. А минулої неділі на березі
цієї ж річки у Володимир-Волинському районі
виявили тіло дівчини. Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої за татуюванням на правій руці. Нею виявилася
17-річна місцева мешканка. Правоохоронці
з’ясували, що дівчина пішла з дому ввечері
10 липня, однак матір про зникнення дочки
повідомила в поліцію лише наступного дня
близько 18 години.
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У жарку літню пору приємно відпочити на озері, річці. Ось тільки завжди треба пам’ятати,
що безпечність на воді може коштувати життя.

— З 5 по 9 липня, — розповідає начальник
відділу управління ДСНС у Волинській області
Ірина Варварук, — не було жодного дня без
потопельника. А сумний рекорд встановлено 11 й 12-го, коли вода забрала сім життів!
(У червні за цілий місяць на водоймах загинуло дев’ять чоловік). Топляться в основному
молоді люди. І переважно — чоловіки…
Волинь — край річок та озер, яких нара-

ховується понад три сотні. Купатися, одне
слово, є де, рятуючись від спеки цьогорічного літа. Ось тільки не всюди це безпечно.
За інформацією Ірини Варварук, органами
влади області визначено 32 місця для купання. Але тільки на 27 з них є рятувальні пости,
де працюють плавці-рятувальники. З цього
приводу наша співбесідниця наводить конкретний приклад:

Бронзову медаль виборов ветеран АТО/ООС лучанин Павло Ковальський під час
змагань у «Іграх нескорених», що проходили на Дніпропетровщині. Він зайняв третє
місце у стрільбі з лука на 18 метрів у категорії «просунуті». Спортсмен, який після влучання танкового снаряда дістав травму хребта під час оборони Дебальцевого, є учасником
збірної України на всесвітніх змаганнях воїнів, що пройдуть восени у США.
Р

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

Тел.: 0991813332, 0976492371.
Підприємство
запрошує на роботу
електрозварювальників, автоелектриків та
водіїв категорій С,Е.
Тел. 096-001-86-78.

Е
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рятувальників така:
« Порада
людям треба активізуватися
і вимагати від місцевої влади,
аби на період купального
сезону все-таки були обладнані
рятувальні пости.

»

— Найбільш відвідуване місце для купання на Турійщині — озеро Сомин — не має
обладнаного рятувального поста, на його
місці — лише металевий каркас і кілька дощок. Відповідно у Луківській сільській раді
вже протягом багатьох років не подбали
про чергування хоча б одного навченого
рятувальника, як того вимагають нормативні документи. На водному плесі відсутні
навіть обмежувальні буйки для визначення
меж дозволеного купання в озері. Не краща
ситуація на Пісочному, що на Старовижівщині. Велика кількість будиночків відпочинку — і замкнений рятувальний пост, який
не працює другий рік через невизначеність
орендарів.
Порада рятувальників така: людям треба активізуватися і вимагати від місцевої
влади, аби на період купального сезону
все-таки були обладнані рятувальні пости.
Якщо є спеціально навчена людина, у якої
напоготові човен, то біду можна попередити. Як приклад — випадок, що стався недавно на озері Світязь. Вітер відніс 10-літню дівчинку на надувному крузі від берега майже
на кілометр. Повернутися самотужки через
сильні хвилі дитина не змогла. На щастя,
спохватилися родичі, з якими вона відпочивала, й покликали на допомогу рятувальників. Пригода закінчилася благополучно.
І коли хтось із чиновників каже, що це ж
затратно — утримувати рятувальний пост,
то таким «економістам» треба нагадувати:
нема більшої цінності, як життя людини. Тим
часом сумна статистика і надалі шокує – 13
липня втопилися двоє молодих чоловіків
(біда сталася в селищі Заболоття на озері
Ковпивне, що на Ратнівщині, та в Ковелі на
річці Тур). З початку купального сезону на
водоймах області загинула 21 людина, з них
4 – діти. n

5 мільйонів 456 тисяч гривень акцизного податку з виробленого та реалізованого пива сплатили до держбюджету
5 волинських виробників хмільного продукту протягом першого півріччя 2021 року. 97% надходжень забезпечують два
пивзаводи, що діють на території області.
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Фото з фейсбук-сторінки 14-ї ОМБР.

n Пульс тижня

Шахту №9 «Нововолинська»
ліквідовують
Її закриють до 30 грудня наступного року
Ірусина ПРИХОДЬКО

есною шахту №9 «Нововолинська» вивели із
ДП «Волиньвугілля» в окреме державне підприємство, директором якого призначили
Федора Богдана. Проти такого рішення з акціями
протесту виступали профспілки та колектив установи. Люди навіть змушували нового керівника написати заяву на звільнення. Нині ж Міністерство
енергетики видало наказ про заходи з підготовки
до закриття копальні.
Зазначимо, що через вимкнення електроенергії внаслідок мільйонних боргів копальня не працює ще з жовтня. Тому вугілля шахтарі не видобувають. n

В
Воїнів зустрічали як годиться.

Нарешті вся сім’я разом!

Найрідніші не бачилися майже рік.

Волинські захисники повернулися
додому з фронту
У Володимирі-Волинському їх з нетерпінням чекали рідні та друзі

Рятувальники у Володимирі
знищили рій диких бджіл
Комахи оселилися на стіні п’ятиповерхівки
Сергій ВИШЕНЬКА

Ірусина ПРИХОДЬКО

пресофіцерка 14-ї ОМБР Надія
Замрига, повернення бригади у
ійськові 14-ї окремої механізованої бригади імені
князя Романа Великого
перебували на Луганщині в районі операції Об’єднаних Сил 11
місяців. 12 липня вони нарешті
повернулися додому.
«Обійми, сльози радості і поцілунки, фронтова втома й щирі
усмішки – ми сильні завдяки тим,
хто на нас чекає! Разом – до Перемоги! Все буде Україна», – діляться воїни у фейсбуці.
Як повідомила Суспільному

В

ми всі вийшли
« Зараз
на відновлення
боєздатності і
відпочинок у постійне
місце дислокації.

»

рідне місто тривало десять днів.
Щодня на вокзал прибували
ешелони з військовослужбовцями та технікою.

«Зараз ми всі вийшли на відновлення боєздатності і відпочинок у постійне місце дислокації»,
– розповіла вона.
Надія Замрига також зазначила, що 14 липня у Володимирі-Волинському відбулися урочистості з нагоди повернення
особового складу бригади з
району проведення операції
Об’єднаних Сил. Нині військовослужбовці пішли у заслужену
відпустку. Після відновлення
боєздатності в 14-й ОМБР проводитимуть бойове злагодження. n

липня у княжому місті фахівці ДСНС знищили рій диких бджіл, які оселилися на
стіні житлового будинку між другим та
третім поверхами. Фахівці ДСНС встановили висувну пожежну драбину, дісталися до рою і розпилили аерозольний засіб для боротьби з комахами. n
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Спортсмени з Нововолинська
завоювали європейську бронзу
Наступного року збірна зіграє на Чемпіонаті
світу
Олена КУЧМА

n Кримінал

Чоловік забрав посилку
з наркотиками і попався
Заборонену речовину правоохоронці
вилучили
Ольга БУЗУЛУК

нями поліцейські помітили 38-річного мешканця Володимира з підозрілою коробкою. Під час
поверхневої перевірки у нього виявили напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб метадон,
вільний обіг якого заборонено. З’ясувалося, що речовину чоловік замовив поштою та щойно отримав
посилку.
Попався на купівлі наркотиків і житель Нововолинська. Дільничний офіцер поліції на одній із вулиць помітив підозрілого чоловіка. Виявилося, що
44-річний громадянин мав при собі поліетиленовий
пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. n

Д

У Володимирі-Волинському заборонили продаж алкоголю людям у
військовій формі. Обмеження діятиме до 1 січня 2022 року.

n Актуально

У райцентрі працюватимуть
мобільні психіатричні
бригади
Хворі та їхні родичі можуть розраховувати на
психологічну підтримку членів таких команд
Ірусина ПРИХОДЬКО

Володимир-Волинському ТМО
запроваджено
новий пакет допомоги — «Психіатрична
допомога, яка надається мобільними
мультидисциплінарними командами».
Це означає, що
при медзакладі запрацюють мобільні
психіатричні бригади, що надаватимуть
допомогу пацієнтам,
які завершили перебування в стаціонарі
і потребують подальшого лікування вдома, при погіршенні

У

стану, загостреннях
тих чи інших захворювань, або просто
для адаптації хворих
в соціумі після важких
розладів.
Направлення на
отримання допомоги від команди
можна отримати у
лікаря-психіатра або
у свого сімейного лікаря. Якщо у пацієнта
розвивається раптове
погіршення стану, яке
загрожує його здоров’ю чи життю, то
варто звернутися за
екстреною медичною
допомогою за номером 103. n

липня в Болгарії юнацька збірна України
з пляжного гандболу стала володарем
бронзи Чемпіонату Європи-2021. Команда виборола срібло на першій груповій стадії турніру. Далі синьо-жовті перемогли росіян з
рахунком 2:0. Цей результат став ключовим у боротьбі за вихід до півфіналу. На цій стадії українці
поступилися збірній Швеції, яка зрештою стала
чемпіоном. Наша ж команда у поєдинку за третє місце, завдавши поразки Хорватії, завоювала
бронзові медалі.
Як повідомляє «Буг», у складі збірної 5 гравців
із Нововолинська: Андрій Гочачко, Олексій Кушнірук, Степан Римарчук, Констянтин Красюн, Павло
Савицький. Хлопці показали найкращий результат у пляжному гандболі за всю історію України. n
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Фото з фейсбук-сторінки Федерації гандболу України.

Спека та втома не стали на заваді —
хлопці викладалися cповна.
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Фото Антона ОНИЩУКА.

Фото Антона ОНИЩУКА.

n Спеціальний репортаж

Українська господиня має вміти це робити!

Жительки корівника були раді гостям.

Завідувачка ферми Віра Костюк каже, що підхід
до кожної тварини індивідуальний.

Журналістка «Волині» вперше в житті
доїла корову у господарстві «Рать»,
де найщасливіші в країні доярки
Фото Антона ОНИЩУКА.

Це твердження засвідчують самі люди: вони люблять свою роботу, а працедавець
її гідно оцінює. А якщо є ферма, де працівники отримують ще більше задоволення від
праці, ми обов’язково про неї напишемо

З професіоналами своєї справи завжди є про що поговорити.

тваринницьких комплексах
Віктора Шумського у Луцькому районі близько 850 корів,
яких потрібно доїти тричі на день.
Із цим вправляються лише 16 працівниць. Вони приступають до роботи о пів на п’яту ранку. Тому ці жінки
не завжди встигають випити кави,
бо мчать на велосипедах подавати
сніданок худобі.

У

— Я встаю о 3:50. Люблю приїхати раніше, підготувати своє робоче
місце. Підкидаю корм, відгортаю
гній, чищу корів, а потім дою. Додому повертаюся десь о 22-й. Як жінка,
маю привести себе в порядок, тому
засинаю десь опівночі, — каже доярка з 25-річним стажем Ніла Ташкинова.
Здавалося б, пекельний графік,
та працівниця запевняє: «Нічого
подібного. Важко було
за часів колб
госпу, бо корови доїли
до в бачки, їсти
роздавали вручну й чистили корита
самі». Нині ж
все механізоФото із сайту volyn.com.ua.

Ірина КРАВЧУК

Марія Мартинюк Циганку нині дуже оберігає, адже вона знову чекає
на телятко.

вано: молоко від них по трубах потрапляє до холодильника. Та ще й
неабияке, а, як зазначила завідувачка ферми Віра Костюк, — «екстракласу».
Музику корівкам для настрою
не вмикають, бо, як зазначив директор підприємства Віктор Шумський:
«Пісні для них теж саме, що для мене
астрономія. Не визнаю такого». Тому
пані Віра переконана, що худоба в
них така продуктивна, бо на фермі –
хороша атмосфера та якісне харчування. До речі, що їстимуть корови,
визначає Раїса Мартинюк, яка працює тут більше 40 років.

Віктор ШУМСЬКИЙ,
директор СГПП «Рать»:
«Людина праці – основа
з основ, а все інше – від
лукавого».

— Худоба у нас посортована
на високопродуктивну, сухостійну,
середньопродуктивну, новотільну
та низькопродуктивну. Для кожної
складаємо окремий раціон. Особливу
увагу приділяємо кількості сухої речовини. Одна корова за рік дає більше
9 тисяч літрів молока, — пояснює жінка і додає: — Люблю свою роботу…
Нею живу.
Спека та нелегка праця — не завада хорошому настрою. У доярки
з дуже красивими довгими віями Марії
Мартинюк очі горіли найбільше. Молода жінка працює на підприємстві
з 20 років. Каже, за 15 літ роботи жод-

«Хлібороби потребують,
щоб їх шанували. Не знаю,
чи нині хтось, крім «Газети
Волинь», ще висвітлює працю
сільгоспвиробників».

себе у ролі
« Спробувати
доярки вирішила і я.
Підключити апарат
вийшло, але вручну,
як не старалася, молоко
не потекло.

»

ного разу не хотіла звільнитися. Вона
навіть має улюблену підопічну на ім’я
Циганка.
— Зі всіма коровами розмовляю,
але душу виливаю тільки одній. Чорнява така спокійна, терпляча. Горою
за мене стоїть! Атмосфера тут хороша, тому й настрій у всіх класний, —
ділиться пані Марія.
Спробувати себе у ролі доярки вирішила і я. Підключити апарат вийшло,
але вручну, як не старалася, молоко
не потекло. Й попри те, що моя праця
здалася досвідченим дояркам трохи
недоладною, зважаючи на мою завзятість, запропонували влаштуватися
до них. Мовляв, працюватиму в молодому веселому колективі.
За словами завідувачки ферми
Віри Костюк, на підприємстві нині є
і 20-річні дівчата, і 30-літні жінки, і шість
ветеранок професії.
Директор підприємства Віктор
Шумський каже, що хороші працівники — основа успішної справи, тож
ферма активно розвивається.
— Тваринництвом завжди було
вигідно займатися. Нині розробляємо проєкт реконструкції ферми, щоб
утримувати худобу за новими технологіями. Молоко у нас вищого сорту.
За день продаємо десь 17–18 тонн, —
говорить Віктор Анатолійович.
Він своїм прикладом показує, що
стереотипи про збитковість молочного напрямку сільського господарства — безпідставні, а ще доводить, що робота на фермі може
приносити задоволення і належно
оплачуватися.
Відео з місця по
одії дивіться
тьс
olyn.com.u
ua. n
на сайті vo

«Сьогодні я щасливий від того,
що можу комусь допомогти. А
тримає мене на місці хліборобське коріння з діда-прадіда».
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n Пульс тижня

n Видатна постать

«Укрпошта» на новій марці «збила нашарування
радянщини» із образу Лесі Українки
У Луцьку відбулося спецпогашення марки із поштового блоку
«Леся Українка. 1871–1913»
Фото із сайту volyn.com.ua.

Леонід ОЛІЙНИК

дночасно з волинянами марку погасили
у столиці. Для цього
виготовили спеціальний
штемпель, який відразу
після погашення знищили.
Як розповів директор
Волинської дирекції АТ
«Укрпошта» Іван Люсак,
це вже не перший захід,
який влаштовує його компанія до 150-ї річниці від
дня народження поетеси.
Наприклад, у березні в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбулося
спецпогашення поштових
марок. Тоді «Укрпошта» випустила святковий конверт
і марку, яка складається
із двох частин: на одній —
портрет поетеси, на другій — художні роботи за мотивами її творів.
За словами Івана Люсака, на новому поштовому блоці зображено роботу

О

Військовий намагався
зістрибнути з даху висотки
Із життям хотів покінчити мешканець обласного
центру
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

нцидент трапився на проспекті Відродження, 26а. За словами очевидців, військовий намагався зістрибнути з даху
дев’ятиповерхівки. Кажуть, він був у стані алко- чи наркосп’яніння.
На місці працювали поліцейські, рятувальники та медики,
а також керівники військової частини, яким і вдалося вмовити
чоловіка не чинити задумане. n

І

Правоохоронці спіймали серійних
крадіїв автомобільних дзеркал
До поліції надійшло 8 повідомлень про подібні
викрадення
Ольга БУЗУЛУК

Кожен із учасників погашення залишив свій підпис на кількох конвертах з новими
марками.

молодої української художниці Поліни Дорошенко.
— Національний поштовий оператор продовжує
експериментувати з новими авторами, відповідно й
формами та стилями під
час випуску філателістичної продукції. Портрет Лесі

Українки створено в рамках
артпроєкту «Діячі України»,
долучившись до якого,
митці сучасною графічною
мовою передають характери видатних особистостей, — зазначив керівник.
Народний депутат
України Ірина Констанке-

вич вважає, що «Укрпошті»
вдалося відобразити поетесу по-сучасному.
— Із Лесі ми наче зняли
радянщину, збили це все
нашарування — і вона постала в новому образі:
молода, сучасна європейка, — каже політикиня. n

n Служба «102»

n Hу скільки можна?

Казино в центрі міста працювало
для «своїх»

Лучанка замовила талісмани
для привернення грошей
та любові – і розчарувалася

Гральний заклад, який нелегально діяв у Луцьку,
викрили співробітники управління стратегічних
розслідувань в області спільно зі слідчими
місцевого райуправління

Жінка викликала волинських патрульних
через таку прикрість

Ольга БУЗУЛУК

Тетяна МЕЛЬНИК

оліцейські з’ясували, що підпільний клуб облаштували в одному з будинків у центрі міста. Гральний заклад було «замасковано», до нього могли потрапити
лише «свої» після дзвінка та проходження ідентифікації через систему відеонагляду. Там, за умови сплати гравцем
коштів, незаконно надавали доступ до віртуальних казино.
Під час проведення першочергових слідчих дій в приміщенні виявили та вилучили 11 системних блоків, 11 моніторів, 6 флешносіїв, комплектуючі до комп’ютерної техніки
та мережі інтернет, 2 мобільні телефони, чорнові записи
адміністратора та грошові кошти в сумі 9430 грн. Слідчі дії
тривають. n

олинянка розповіла, що замовила медальйони для дому, фінансів та любові від екстрасенса. Після огляду посилки у відділенні
пошти товар забрала й оплатила. А поспілкувавшись із сином, зрозуміла, що це звичайна біжутерія і «талісмани» не мають очікуваних властивостей.
Патрульні нагадують краянам: аби не розчаровуватися у інтернет-покупках та не віддати гроші
шахраям, варто бути уважними і розсудливими.
Насамперед не слід спокушатися на товар, який
має дуже низьку ціну. n

П

В

n Такі реалії

Чоловік у лісі крав дерева, впав і травмувався
Самовільні порубки в Цуманському лісовому господарстві
закінчилися криміналом та проблемами зі здоров’ям
Тетяна МЕЛЬНИК

дин із молодих чоловіків зазнав серйозних травм у результаті падіння з дерева,
коли рубав його без дозволу. Постраждалого госпіталізували. Як

О
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інформує пресслужба Волинського
ОУЛМГ, цупили деревину двоє молодих місцевих жителів. Крім важких
наслідків для здоров’я одного з них,
для обох історія матиме ще й кримінальне завершення. Сума завданих ними збитків становить понад

25 тисяч гривень. Триває слідство.
Ще один випадок крадіжки лісу
в цьому ж лісництві підприємства виявили 12 липня. За гарячими слідами
вдалося з’ясувати місце перебування
зрубаної деревини. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство. Встановлюють
причетних осіб.
У цьому випадку сума збитків перевищує 35 тисяч гривень. n

дебільшого, дзеркала зловмисники цупили в нічний або
дуже ранній час доби і з тих автомобілів, які не охоронялись.
Потерпілі розповіли, що зазнали збитків від 2 тисяч гривень
і більше, залежно від марки й моделі транспортних засобів.
Луцькі оперативники швидко вийшли на слід злодіїв: їх обох
затримали «на гарячому». Крадіями виявилися лучанин та житель Струмівки. Вони уже раніше мали проблеми із законом.
Правоохоронці встановили, що поцуплені дзеркала зловмисники продавали. Частину краденого вилучили.
Затриманим загрожує арешт терміном від трьох до шести
місяців, або обмеження волі до п’яти років, або позбавлення
волі на той самий термін. n

З

Порушник на «залізному коні»
хотів відкупитися
Інцидент стався 11 липня у Холоневичах,
що на Горохівщині
Тетяна МЕЛЬНИК

атрульні за недотримання правил дорожнього руху зупинили мотоцикліста, який рухався без номерного знака. Під час
складання адміністративних матеріалів 21-річний водій запропонував поліцейським тисячу гривень, аби його не карали. Правоохоронці від неправомірної вигоди відмовились, а на місце викликали
слідчо-оперативну групу.
Вирішується питання щодо внесення відомостей в ЄРДР за
ст. 369 КК України. У поліції кажуть, що влітку випадки порушення ПДР
водіями двоколісних стають частішими, тож вони приділяють посилену увагу їх профілактиці. Приміром, за останні вихідні оформили 20
протоколів за ст. 130 КУпАП. n

П

58-річний чоловік помер
у реанімації через годину
після аварії
ДТП сталася вранці 9 липня на вулиці Тополева біля
«Чевермето» у селі Рованці за участю Fiat Fiorino та
Mercedes-Benz
Тетяна МЕЛЬНИК

ерманич Fiat, 58-річний лучанин, отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували у реанімацію. Пасажирку
цього авто у важкому стані доправили до міської клінічної
лікарні. Постраждала була у комі. Попередньо лікарі діагностували у неї черепно-мозкову травму, травму грудини, переломи
ребер. Водій через кілька годин помер.
За кермом Mercedes перебував 37-річний житель Любомля,
він не травмувався. n

К

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

ЖІНОЧЕ СЕРЦЕ
Галина ДЕНИСЮК

Вибирає жінка серцем, а не розумом.
Не завжди, звичайно. Та частіше так.
I не вміє вчасно почуття стриножити,
Коли їй зустрінеться лестощів мастак.

«Я лиш її бачив і її відчував…»

Цікавинка

Чи впливає різниця у віці
на стосунки в парі?

Фото із сайту pixabay.com.

Якщо це в межах 16 років, то вони повністю можуть бути успішними і міцними, оскільки обидва партнери належать
до того ж самого покоління
Але різниця вище — потенційна бомба сповільненої дії, бо в такому випадку все складніше буде шукати порозуміння, навіть якщо
на початку стосунків все було чудово.
Проте, значна різниця у віці між партнерами не прирікає шлюб на невдачу – це
лише означає, що обом
и
доведеться докладати
більше зусиль, аби
дійти згоди. Перш за
все, на те,
наскільки гармонійно розвиватимуться
стосунки, впливає
емоційна зрілість,
а вона від цифри в
паспорті не залежить. n

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Катерина ЗУБЧУК

«ЯКЕ ЗАМІЖЖЯ — ВОНА
ЩЕ ДИТИНА…»

Ніна Данилівна й Віталій Олександрович
трохи знітилися, коли почала розпитувати
про ті далекі роки, коли зав’язалася їхня любов. Мовляв, це так давно було, що й не все
згадаєш. Хоч насправді з подальших слів
випливає зовсім інше — ще й як пам’ятають
і той день, коли вперше побачилися, і те,
як вечоркували, а там і побралися.
— Ніна — годомичівська, — розповідає
чоловік, — а я із села Перевісся, що за сім
кілометрів звідси. Якось їхав мотоциклом вулицею Годовичів. Бачу, біля одного з будинків
дівчинка стоїть у жовтому платті. Зразу впала
в око. Не роздумуючи, зупинився й познайомився…
Одне слово, не проїхав, як виявиться,
мимо своєї долі. А якби тоді вчасно не пригальмував, то хтозна, як би все склалося.
Бо ж, як зараз говорить чоловік, дівчат було
багато — головне знайти свою половинку.
І знайшов. Цьому сміливому хлопцеві, що
з ходу познайомився з незнайомкою, було
тоді дев’ятнадцять. А дівчинці в «жовтому платті» лише п’ятнадцять минуло. Вісім
класів закінчила. У дев’ятий, вже до Лукова,
не пішла — «вчилася в Ковелі на курсах крою
і шиття, а потім знайшла роботу в тому ж Лукові. Тільки не швачки — засолювала огірки,
капусту». Вертаючись до того дня, коли вони
познайомилися, Віталій Олександрович говорить:
— Я спитав Ніну, чи буде ввечері на танцях у клубі. Відповіла, що так. Там знову
побачилися. Після танців додому провів. Ці
проводжання затягнулися на два роки. Провечоркуємо до світанку з нею, я — на мотоцикл чи машину, на якій працював у колгоспі,
то ж часом брав, і — додому. Пару годин по-

n

Колишні однокласники середню школу закінчували,
а вона вже заміжня.

спиш — та й на роботу треба йти. Вже й батьки та тітка з дядьком почали допитуватися,
коли женитися буду (я – найстарший в сім’ї).
Набридло мені слухати це, тож вирішив, що
пора прощатися із холостяцьким життям.

І як колишні однокласники
« Ніни
середню школу
закінчували, вона вже
заміж виходила.

»

То була весна 1971-го. В останній день
перед Великоднем хлопець, якого вже добре
знали батьки Ніни, сказав: «Тьоща, завтра
в свати приїду!». А вона, певно, не сподівалася, що так скоро її найменшу дочку заміж
покличуть, тож зразу — у плач. «Ой, що ти?..
Яке заміжжя — вона ще дитина?!», — заголосила.
— А я хлопець настирливий — як задумав, то так і буде. Тож сказав їй, що приїду
з сватами й крапка. Так і було…
Тоді ж на заручинах і домовилися, що весілля відгуляють 29 травня.
І як колишні однокласники Ніни середню
школу закінчували, вона вже заміж виходила.
Їй та обранцю гості гукали: «Гірко!»

Хоч і гірко бувало в житті, але справжня Любов допомогла
подружжю пройти через усі випробування.

«НЕ ЧУВ, НЕ ГОВОРИВ, НЕ ХОДИВ…
АЛЕ МИ НЕ ЗДАЛИСЬ»

Ніна Данилівна, яка в сімнадцять з половиною літ фату одягла, сьогодні з приводу раннього заміжжя розмірковує:
— Я змалку гралася з подружкою
в ляльки, які крутила собі з латок. І завжди
хати малювала для них: то — твоя, а то —
моя. Уявляла собі, як колись у мене буде
сім’я, свій дім. Того, мабуть, і заміж поспішила…
Правда, сталося так, що після весілля
в невістки довелося піти. Коли про це зайшла мова, то жінка зразу додала:
— Але недовго, тільки від травня до листопада (до Дня святого Михайла, якщо
вже точно говорити) пожили ми там. У свекрів були ще молодші за Віталія діти — яке
то життя в такому гурті? І хоч він не хотів іти
в приймаки, певно, пам’ятаючи, що мене
не дуже охоче віддавати за нього заміж,
все ж перебралися ми до моїх мами й тата.
— Пожили в батьків Ніни три роки, —
продовжує розповідь вже Віталій Олександрович, — і перебралися в свою хату.
За дві з половиною тисячі рублів — перепійні гроші, які приберегли, — купив
я фінський будиночок через колгосп, і ми
побудувалися. Дочка Аллочка вже в нашій
хаті народилася.

Судячи з почутого від героїв, оте весільне «гірко» не раз згадувалося, коли
справді в житті було гірко.
– Хворів чоловік змолоду, — каже Ніна
Данилівна. — 9 операцій переніс. У Київ
не раз його возила. Я завжди біля нього
сиділа. Ховалася, коли в палаті обхід робили лікарі. Добре, що в колгоспі роботу
йому легшу давали, коли не міг шоферувати. Мали ж якось сина й дочку піднімати.
Ще після першого декрету запропонували мені роботу листоноші в селі. Боялася
братися за нову справу та ще й коли дитину малу нема на кого покинути, але пішла.
Сусідка баба Сонька якийсь час виручала,
була за няньку. І 33 роки на пошті відпрацювала.
Пригадуючи минуле, жінка не втримується від сліз. Своє розчулення пояснює:
— А я плачу і з радості, і з печалі. Всього вистачало у житті. На тих дев’яти операціях чоловіка біди не закінчилися. Сім
років тому інсульт його неждано-негадано
розбив. Не чув, не говорив, не ходив… Уже
разом з дочкою, яка живе у Володимирі-Волинському, шукали порятунку. Тішилася, побачивши, як через ніч, проведену
в лікарні, пальцем чоловік ворухнув, а там
і очі розплющив. Говорити довго не міг.
Але й це минуло. Самі чуєте, скільки вам

Притча

Що ж таке любов?
Молодий скульптор відправився у весільну подорож із коханою
дружиною. Корабель розбило штормом, і тільки чоловіка море
викинуло на берег скелястого острова
оя любов, моя краса! Я не зможу жити
без тебе, — плакав

–М

він.
Жителі острова нічого не знали
про любов і запитали його:
— Що ж таке любов?

— Любов забирає у світ мрій
та щастя! — вигукнув молодий чоловік.
— Значить, любов — це мрії? —
запитали люди.
— Любов пече серце вогнем
і змушує його замерзати.

— Значить, любов — це хвороба, — вирішили остров’яни.
— Заради любові людина готова
на все. Навіть зістрибнути з високої
скелі.
— Любов — це божевілля, — злякалися вони.
— Любов — не вогонь, а гріє,
не сонце, а світить, не броня, а захищає, — продовжував незнайомець.
— На що ж схожа твоя любов? —
так і не зрозуміли люди.
— Любов жива. У неї руки, які пе-

стять вас, ноги, що біжать назустріч,
губи, які шепочуть ніжні слова.
Почувши це, всі похитали головами і розійшлися, а молодий чоловік у відчаї цілими днями блукав
по скелястому острову. Одного разу
він наткнувся на брилу мармуру і вирішив виліпити з нього свою кохану.
Коли робота була закінчена,
все населення острова зібралося
навколо статуї усміхненої, прекрасної дівчини.
— Тепер ми зрозуміли, що таке
любов! — вигукнули люди. n

Коли Куці одружувалися, то про вінчання
й мови не могло бути. У тому, як у час атеїзму
пильнували за комсомольцями й відповідно
карали, коли хтось відважувався на церковне таїнство, Віталій Олександрович сам переконався. Як він охрестив свого первістка,
то його в момент виключили з молодіжної
спілки з клеймом «недостойний». Але про
те, аби їхній шлюб мав Боже благословення, вони з дружиною говорили не раз. І таки
повінчалися. Це сталося у 1996-му, коли прожили у парі 25 років. По суті, тоді, коли життя
вже випробувало їхню готовність «бути разом
у радості й горі, в здоров’ї й недузі до кінця
днів своїх». Тобто пройшли через випробування й не розчарувалися одне в одному.
— Ну, не весілля, а чимале весіллячко ми
все-таки зробили на срібний ювілей шлюбу, — каже Віталій Олександрович. — Автобуса в колгоспі дали нам, щоб мали чим
завезти гостей в церкву села Миляновичі,
де нас і повінчав отець Володимир. Правда,
шалаша вже не ставили — в хаті столи накрили…
Діти, рідня, односельці-сусіди вітали
«молодят», бажали прожити у парі ще багато літ. І збулося — цьогорічного травня у подружжя Куців було золоте весілля. Цього
разу, як кажуть, балю вже не загадували —
приїхали діти із сім’ями, посиділи у вузькому
родинному колі, а для них це — найбільше
щастя. n

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

№7 Ціна договірна
на

Марина ЛУГОВА

они познайомилися
16 серпня 1941 року,
коли знімальна група
Київської кіностудії на чолі
з Іваном Кавалерідзе приїхала до Рівного. Тетяна Прахова-Чорна була асистенткою
з монтажу картини «Пісня
про Довбуша». До того Улас
і Тетяна мали власні родини,
кохання, але це все не стало
на заваді — між ними виникли палкі і взаємні почуття.
До зустрічі з Тетяною
Улас Самчук мав за свою
кохану Марію Зоц. Їхній сімейний союз був справді чимось цікавим і, безсумнівно,
з великими, шаленими почуттями. Випадковість долі
їх поєднала «майже якоюсь
містичною силою дуже глибоких емоцій, любови, пристрасти» і тримала протягом
12 років. Але Уласові й Марії
не вдалося зареєструвати
свого шлюбу, оскільки наш
видатний земляк не мав

В

Фото із сайту stb.ua.

Сільський чоловік, за професією будівельник,
не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років,
зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився від
самотності, якому хочеться відчути підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться
мені людина, яка веде здоровий спосіб життя, цінує
взаєморозуміння, теплоту та щирість стосунків. Мій
тел. 0687789691.
ххх
Для спільного проживання шукаю чоловіка віком 50–55 років. Бажано, щоб був він із сільської
місцевості, високого зросту й середньої статури,
мав добрий, спокійний характер. Судимих, схильних до алкоголю прошу не турбувати. Чекаю дзвінків від чоловіків, серед яких є й моя половинка. Мій
тел. 0689131203.
ххх
Мені 54 роки, зріст 170 сантиметрів, вага 63 кілограми. Не п’ю, не курю, нормальної зовнішності.
Шукаю свою долю — просту, добру жінку, яка любить
і хоче мати дітей, з якою будемо щасливими. Мій
тел. 0680219046.
ххх
Шукаю свою половинку — веселу, добру, трудолюбиву жінку — інваліда III чи II групи віком 58–
60 років. Бажано, щоб вона погодилася на переїзд
до мене у сільську місцевість. Може, відгукнеться та, котра, як і я, втомилася від самотності. Мій
тел. 0990965166. n

Фото із домашнього архіву родини КУЦІВ.

Тодішній настоятель церкви села
Миляновичі отець Володимир
пов’язав їм руки. Вітаючи їх,
донька й син, рідня, односельці
зичили прожити у парі ще багато
літ. Збулося — цьогорічної весни й
золотий ювілей відзначило подружжя,
дякуючи Богу за спільну дорогу

«НУ, НЕ ВЕСІЛЛЯ, А ЧИМАЛЕ
ВЕСІЛЛЯЧКО МИ ВСЕ-ТАКИ
ЗРОБИЛИ НА СРІБНИЙ ЮВІЛЕЙ
ШЛЮБУ»

ТАК
не КОХАВ
vvolyn.com.ua

Екстрасенс
Хаял Алекперов:
«Не залучайте любов
приворотами –
це великий гріх»
с. 8–9

Не мав грошей,
тому поїхав
до коханої на ровері...
з Індії до Європи!
l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ Відстань у 6000 кілометрів не зупинила любляче серце. Тому
ця історія нагадує казку, якої нам
нам такк не
вистачає у нинішньомуу житті

Чак Норріс відмовився
від кар’єри, щоб доглядати
хвору дружину
ІСТОРІЯ НОМЕРА
Хто не знає найкращого
техаського рейнджера —
легенду кіно, зірку,
фахівця зі східних
єдиноборств? Та, мабуть,
небагатьом відомо, що
коли життя поставило
Чака Норріса перед
вибором між акторською
роботою та піклуванням
про дружину, його
рішення було достойним
справжнього чоловіка

Читайте на с. 3–4

Попри велику різницю у віці, пара довела,
що справжня любов творить дива.

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

У номері
також:
З ким
одружився
зірка серіалу
«Спіймати
Кайдаша»
і фільму «Чорний
ворон» 31-літній
Тарас Цимбалюк?
 Історія до сліз:
батьки «болять»
нам ізсередини…

Читайте на с. 10–11

Фото із сайту thesecondangle.com.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

Ніна й Віталій Куці, котрі живуть у Годовичах на Турійщині (тепер Ковельського району), повінчалися на срібний ювілей
свого шлюбу, коли життя вже випробувало їхню готовність бути разом у радості й горі, в здоров’ї й недузі до кінця днів своїх

Фото із сайту slovoproslovo.info.

с. Видричі
Камінь-Каширського району. n

Її любов не раз витягувала його з того світу

сьогодні нарозказував… Після цього хазяйство трохи збули. Але коника ще тримаємо. Щоранку спацерую з ним на вигін.
Часом чоловік уже й кричить, щоб менш
робила. А я не хочу здаватися, бо як сяду
й складу руки, то вмру.

Фото
Фо
о із сайту
у slovoproslovo.info.
p

I пульсують в скронях почуття оновлені,
До кінця повіривши у чудесний сон.
Потопає розум у кохання повені,
Радісно-приречено здавшись у полон.

Фото із сайту na-skryzhalyah.blogspot.com.

«Дуже по-своєму,
не конче за нашою
згодою, снується
інколи мереживо
життя, правдоподібно
виконуючи якусь
незнану вищу
волю…», — так
писав український
письменник, журналіст
і публіцист, член
уряду УНР у вигнанні
Улас Самчук у своїх
споминах «На коні
вороному», коли
на своєму життєвому
шляху зустрів Тетяну
Прахову

n Ніхто, крім тебе

Серце зголодніле навстіж розкривається;
Сповнене емоцій, просить ще і ще.
I ключі до нього мастять нові баєчки.
Ох, який солодкий той душевний щем!

n

n Кохання знаменитих

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Запитуйте
в листонош
або в точках
розповсюдження
газет!

 Сумні наслідки
курортного
роману:
до нестями
кохались, потім…
довго лікувались
 Суперові
рецепти
приготування
морозива прямо
вдома

Улас Самчук із дружиною Тетяною Праховою.

жодного громадянства, був
«людиною світу без паспорта й візи», а церковний шлюб
не міг існувати без офіційного. Так і доводилося жити
в Празі на різних квартирах,
у постійній матеріальній
скруті і злиднях. Та попри все
Марія стала тоді для Самчука
натхненницею, музою, першим критиком і порадником
в його творчих задумах…

Улас і Тетяна
« мали
власні
родини,
кохання, але
це все не стало
на заваді — між
ними виникли
палкі і взаємні
почуття.

»

Тетяна Прахова на момент зустрічі з Уласом Самчуком вже була заміжньою
жінкою, мала сина та трирічну дочку Іринку. Через
багато років Ірина напише
в своїх мемуарах про сімейний союз матері з Уласом:
«Я безмежно горда тим, що
всесвітньо відомому письменнику в його творчих
та життєвих буднях допомагала моя мама майже 50 років. За цей час вони спізнали
багато радості та горя. Вони
не залишили після себе
спільного родоводу. Але залишилася непересічна сторінка історії».
В Україні тривалий період
цю пару переслідувала розлука. Улас Самчук жив і працював у Рівному, а Тетяна
перебувала в Києві.
Зустрічі з цією жінкою
завжди були для Самчука
«хвилюючими, бентежливими, містерійними». «І ми
чуємось давно близькими,
ніби прожили разом ціле життя…», — мабуть, саме ці слова чи не найкраще свідчать
про глибину і щирість такого
почуття, як кохання, що спалахнуло між цими людьми.
Під час нетривалої поїздки
Уласа до Києва вони багато

подорожували і відвідували
друзів. Потім був нежданий
приїзд додому чоловіка Тетяни Андріяна Прахова, який
поставив крапку у їхніх романтичних зустрічах. Улас
у душевному сум’ятті і з невимовною тугою за коханою
повернувся до Рівного.
«Моя володарка серця»,
«чарівна мрія», «обірвана симфонія» була далеко, «за морем, за океаном, за островом
Буяном», яку я недавно полишив з наміром більш не бачити». Ці рядки спогадів Уласа Самчука написані болем
його зраненого серця, яке
просто-таки гинуло в розлуці
за коханою половинкою. Особливо страшним у ці хвилини
для нього було усвідомлення
того, що він ніколи не буде
з Тетяною, і необхідність відмовитися від потаємної мрії
бути з нею. Трагічність цього
моменту життя Уласа Самчука
підкреслюють його спогади:
«…Я лиш її бачив і її відчував.
І знав, що вона для мене недосяжна. Що між мною і нею
лежить не тільки простір географії, але й простір умов.
Дарма, що між нами стояла
велична сила магнетизму,
для якої, здавалося, не існує
ніяких відстаней…»
Але і сама Тетяна вже
не могла бути без Уласа.
В якийсь момент вона перша
зробила крок, полишивши
чоловіка і кинувшись з головою назустріч тому, чого так
прагнуло її закохане серце.
В той непевний в Європі час
подружжю випало разом пройти чимало випробовувань.
Після того, як вони полишили
гостинне помешкання Єпифанія Роздольського в Городку під Львовом, їм доводилося жити в Кракові, Відні,
Люндсберзі, кілька років поневірятися по таборах ДіПі,
доки не опинилися на гостинній для української еміграції
канадській землі… Дружина
Уласа Самчука Тетяна пережила свого другого чоловіка
на 2 роки 9 місяців і 8 днів і похована разом з ним.
За матеріалами
eureka.ucoz.ua n
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■ Пульс тижня

Дари лісу заготовляють
контрольовано
Онлайн-засідання за участю очільників
територіальних громад провели минулого тижня
голова Камінь-Каширської райдержадміністрації
Ольга Ващук спільно з її першим заступником
Олександром Михаліком
Богдана КАТЕРИНЧУК

а інформацією відділу житлово-комунального
господарства та екології райдержадміністрації, станом на 6 липня виділено та сплачено ліміти на заготівлю плодів чорниці в загальному обсязі
517 тонн. Зокрема, в розрізі територіальних громад:
Камінь-Каширська — 159,5, Прилісненська — 143, Маневицька — 110, Любешівська — 59, Сошичненська —
45,5 тонни.
До місцевих бюджетів міської, селищних та сільських
рад району надійшло понад 700 тисяч гривень рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
За підсумками засідання, прийнято рішення продовжити державний контроль у частині здійснення процесу
заготівлі дарів лісу. Нагадаємо, заготівля другорядних
лісових матеріалів для потреб виробничої та комерційної діяльності належить до спеціального використання,
проводиться за плату на підставі спеціального дозволу — лісового квитка — і тільки в межах відведених ділянок лісу та виділеного ліміту. n

З

Любешівська селищна рада
оновила автопарк закладів освіти
Він поповнився новим автобусом Ataman D093S2.
Це вже дев’ятий шкільний транспортний засіб
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а результатами торгів, переможцем визначено ТОВ
«Автоград 2007» міста Черкаси з ціновою прозицією 1 мільйон 930 тисяч гривень. Спеціалізований
шкільний автобус передали опорному закладу загальної
середньої освіти «Люб’язівський ліцей». Це дасть можливість здійснювати якісне і своєчасне підвезення школярів, які проживають у сусідніх селах Дольськ, Шлапань,
Гречище, Хоцунь.
На одній із сесій Любешівської селищної ради очільник громади Олег Кух зобов’язав управління гуманітарної політики забезпечити належний рівень транспортування дітей від дому до навчального закладу і назад
та розробити ефективні маршрути руху шкільних автобусів для підвезення учнів та працівників закладу освіти.
З 1 вересня цього року ця вимога буде виконуватися
відповідно до державних стандартів. n

З

ВІСТІ З КАМЕНЯ
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n Резонанс

На маневицьких пилорамах —
масштабні обшуки
Фото із сайту npu.gov.ua.

У правоохоронців є підстави
підозрювати мешканців сіл Троянівка
та Черськ у зберіганні лісопродукції,
здобутої незаконним шляхом
Ольга БУЗУЛУК

анкціоновані обшуки розпочали
слідчі Камінь-Каширського районного

С

та крадіжок деревини,
яка може зберігатися
на лісопильних пилорамах, що функціонують
у ближніх селах. Під час
проведених слідчих за-

правоохоронці
« Напередодні
встановили, що в окремих лісових
масивах були непоодинокі факти
вчинення невідомими особами
самовільних рубок та крадіжок
деревини.
відділу поліції 8 липня. У рамках відкритого провадження
за ст. 198 Кримінального кодексу України проведено обшуки на 4 земельних ділянках у згаданих двох населених
пунктах. Напередодні
правоохоронці встановили, що в окремих
лісових масивах були
непоодинокі факти вчинення невідомими особами самовільних рубок

»

ходів встановлено осіб,
які можуть бути причетними до зберігання незаконно здобутої деревини, її транспортування та розпилювання. Усі
ці процеси відбувалися
без документів, а громадяни, хоч і є зареєстрованими підприємцями, скупляли також
незаконно зрізану деревину.
Нині вже вилучено понад 210 кубів лі-

n Дорога до Бога

Непоодинокі факти самовільних рубок та крадіжок
деревини привели правоохоронців на пилорами.

содеревини. Слідчі
готують клопотання
про накладення арешту на це майно. Згідно
із ст. 198 Кримінального кодексу України, зло-

Фото із сайту Волинської єпархії УПЦ.

линська єпархія. Архієпископу
співслужили благочинний Олексіївського округу протоієрей Богдан Андрійчук, настоятель храму
ієрей Назарій Приймак, завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та гості
у священному сані.
На Малому вході керуючий
єпархією, з благословіння Предстоятеля УПЦ, відзначив настоя-

Вітаємо!
Поважний ювілей — 96 років — відсвяткувала 13 липня
любляча бабуся, найстарша жителька села Рудники Луцького району
Марія Мусіївна
НАЗАРЧУК.
Найкращі побажання вам, наша рідна, чуйна, любляча
бабусю. Дуже хочеться, щоб ще довго відчували нашу щирість, любов і теплоту. Як і десять років назад ви виглядаєте надзвичайно. Хоч не завжди легко було в житті, але очі
блищать, усмішка сяє, ви достойно, гарно, мудро долаєте
усі труднощі. Ми бажаємо вам душевного спокою, міцного
здоров’я. Нехай добрий ангел завжди
оберігає вас.
З повагою, шаною та любов’ю
невістки Оксана з дітьми та
внуками, Надія з сім’єю,
син Василь, дочка Валентина
з сім’ями.

чин карається арештом
на строк до 6 місяців
або обмеженням волі
до 3 років, чи ув’язненням на той самий термін. n

Божественної
« Опісля
літургії архієпископ
Чин освячення здійснив архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

У селі Брониця —
новий храм
Церква підпорядковуватиметься УПЦ
Богдана КАТЕРИНЧУК

ин освячення 7 липня,
у день свята Різдва чесного славного Пророка
Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, здійснив архіє-

Ч

пископ Волинський і Луцький
Нафанаїл. Владика і звершив
першу Божественну літургію
у храмі на честь Ікони Божої Матері «Скоропослушниця» села
Брониця Камінь-Каширського
району. Про це повідомила Во-

Нафанаїл відзначив
активних прихожан
медаллю «Волинської
ікони Божої
Матері».

»

теля храму високою церковною
нагородою — хрестом з прикрасами. Опісля Божественної літургії архієпископ Нафанаїл відзначив активних прихожан медаллю
«Волинської ікони Божої Матері»,
благословенними грамотами
та звернувся до усіх присутніх
з вітальним словом. n
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n Наша фішка
Фото із сайту НПП «Прип’ять – Стохід».

На березі озера Люб’язь,
де команди фінішували, відбувся
ще й фестиваль фольклору «Співає Полісся», а також спортивні
дійства.
Ось як відгукується на фейсбук-сторінці про дводенні
змагання, зокрема про особливості Поліської Амазонії, учасник «TravelKayak-NUTREND»
із Дніпра Віктор Закора: «Дуже
дивовижна річка, з купою русел
та приток. І, здавалося б, місцеві

вони
« Стартували
із Любешова

Гості з Дніпра, які вибороли на «Поліській регаті – 2021»
першість.

Переможців змагань нагороджує директор НП парку «Прип’ять-Стохід»
Олександр Сащук.

«Золото» «Поліської регати» –
в команди з міста Дніпро
Після дворічної перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу, на Любешівщину
повернувся Міжнародний фестиваль екстремального водного туризму
Катерина ЗУБЧУК

Фото із сайту Любешівської ТГ.

Нарешті відремонтовано
наплавний міст

№5 (5)
Ціна договірна

Фото із сайту afon.shop.

Мертвий
хлопчик
ожив, коли
до нього
приклали
Пояс
Пресвятої
Богородиці

М

«Я був таким ідіотом», –
каже 52-річний Джеймс
із Великої Британії, який
заради обраниці переїхав до
Одеси, влаштував розкішні
заручини, весілля, придбав
житло й... залишився ні з чим

Читайте на с. 7

Пояс Пресвятої Діви Марії - одна з найдавніших і найбільш
шанованих християнських реліквій.

ПОНАД 30 000 ГРИВЕНЬ —
ливим завдяки реалізації проєкту «Бюджет участі».
Він був поданий директором місцевої гімназії Любов’ю Зімич на конкурс громадських ініціатив, що діє
в Любешівській ТГ з часу її створення. Фінансування
проводилося за кошти селищної ради (19 859 гривень)
та спонсорські (11000 гривень). Спонсором у цьому
проєкті виступило ТОВ «Стохід Нова Агро», яке очолює
Максим Селіхов.

П
Після
молитов
мо
перед цією
ссвятинею зцілилася і біснувата
дружина візантійського
д
іімператора
мперато Лева VІ Мудрого
Фото із сайту afon.shop.

с. 6

Крутіший
за Бонда:
один із
найуспішніших
шпигунів
в історії – львів’янин
Будучи неперевершеним коханцем,
розвідник Юрек через завербованих дівчат
роздобув повний план бойового розгортання
німецької армії у разі війни з Польщею

»

»

Мама заточила
доньку-красуню
на 25 років
у потаємну
кімнату без вікон

Після того,
як такі пояски
освячують, вони
також отримують
чудодійну силу.

за таку суму облаштували територію біля
пам’ятника (на фото) загиблим воїнам
у роки Другої світової війни в селі Березна
Воля Любешівської громади. Це стало мож-

Такою переправою людям зручно
добиратися до паїв, на сінокіс.

Читанка
l ДИВА ВІРИ

Олена ВОЛИНЕЦЬ

Фото із сайту Маневицької селищної ради.

Іноземець
закохався в
українку й збіднів
на 250 тисяч євро

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

ДЛЯ ВСІХ

Сталося це завдяки чіткій
і скоординованій роботі
Маневицької селищної ради
та небайдужих мешканців
Новосілок

іст через річку Стир слугує жителям цього села переправою
до їхніх паїв та сінокосів, доступом до лісу. За потреби ним женуть худобу на пасовище. Крім того, він об’єднує
Новосілки та Куликовичі. n

команда «Шалені весла» з Любешова, в якій виступали Леонід Фесік та Костянтин Веремчук. Третє
місце виборола «Прип’ять», теж
із Любешова: результат Сергія
Литвинчука і Анатолія Хрупчика —
5.20.58 години. Організатори
подякували переможцям та всім
учасникам фестивалю.

Фото із сайту pixabay.com.

n Пульс тижня

Поліською Амазонією. А фінішували на озері Люб’язь.
Цьогоріч найкращий результат показали гості із Дніпра — команда «TravelKayakNUTREND»: Віктор Закора й
Олександр Дзюба дистанцію подолали за 4.31.16 години. Другою
(5.05.03 години) прийшла до мети

повинні були знати, де і як краще
пройти, але, навпаки, ми долали
дистанцію дуже чітко, а всі інші
десь блукали. У результаті ми
«закинули» другому місцю десь
27 хвилин».
Гостеві з Дніпра запам’ятаються комарі й оводи, які намагалися «попити кровушки»,
і справжній ярмарок на фініші
з атракціонами, їжею, напоями,
піснями і танцями… Але найбільш його вразила сама атмосфера фестивалю. І він дякує організаторам за чудове змагання.
А ще подяка від нього — Василю
Корцю та Олі Дарчич-Корець (подружжя з Любешова теж брало
участь у сплаві на байдарках і має
п’яте місце) за ночівлю та душевну компанію… n

Фото із сайту znaj.ua
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мада. За інформацією на фейсбук-сторінці НПП «Прип’ять —
Стохід», 12 команд із різних куточків України стали учасниками
«Поліської регати-2021» та пройшли десятки кілометрів маршрутом річками Стохід і Прип’ять.
Стартували вони із Любешова
і впродовж двох днів мандрували

»

Фото із сайту youtube.com.

–11 липня на території
Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» відбулися змагання на байдарках-двійках на довгі дистанції.
Їх організатори — згаданий природоохоронний об’єкт, а також
Любешівська територіальна гро-

і впродовж двох
днів мандрували
Поліською Амазонією.
А фінішували на озері
Люб’язь.

Вона провела чверть століття в ізоляції на даху
цього розкішного батьківського особняка.

Чому Бланш Моньє — дівчина
з родини, яку поважали
в суспільстві, — опинилася
в полоні у власної неньки і що
сталося з нею після звільнення

Читайте на с. 3
с. 2, 4

»

»

Читайте
також:
2-річному
Михайлику
вітчим
перерізав
горло...
 Чому
не можна
приміряти на
себе Скіфську
пектораль?
 Анатолія
Маковського
суд визнав...
мертвим

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

 Історія до
сліз: «Навіщо
4 гривні!
3 гривні! тобі незрячий
чоловік?»
Тому не зволікайте, виписуйте і з насолодою читайте!!!

Місячник уже
в продажу – всього

А передплата –
лише
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■ Пульс тижня

Пом’янули загиблих
у селі Гончий Брід
Година пам’яті нагадала жителям
Колодяжненської громади про трагічні події,
які відбулися на їхній землі в роки війни
Марія КАЩУК

рисутні разом із головою райдержадміністрації
Ольгою Черен, очільником райради В’ячеславом
Швораком, колодяжненським сільським головою
Віталієм Кашиком говорили про криваву розправу над
українцями в селі Гончий Брід, де в листопаді 1943-го —
березні 1944-го вояки Армії Крайової знищили понад
70 осіб. Жертвами стали десятки людей різного віку,
серед яких були й мешканці навколишніх населених
пунктів.
Настоятель місцевого храму отець Микола Хотинський біля Пам’ятного знака у вигляді хреста
звершив панахиду за невинно вбитими земляками.
Учасники заходу наголошували, що ця сторінка історії є болісним і повчальним уроком для двох сусідніх
народів. n

П

Винахідливий митник
продавав інформацію
про «євробляхи»
Співробітники СБУ спіймали хабарника
Ольга ГОРА

тарший інспектор посту «Ягодин» налагодив механізм вимагання та одержання неправомірної
вигоди за надання службової інформації із автоматизованої системи «Інспектор» щодо перетину
кордону «євробляхами». Вона була потрібна покупцям автомобілів на іноземній реєстрації, щоб уникнути
сплати штрафів за прострочене перебування на території України. За місяць митник заробляв на цій оборудці до тисячі доларів.
Правоохоронці задокументували декілька фактів
вимагання та отримання ним хабарів. Відкрито кримінальне провадження. У його межах посадовцеві повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує
ув’язнення на строк від 5 до 10 років із позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.
Нині він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення. n

С

Потрапив під колеса
11-річний велосипедист
У Ковелі на перехресті вулиць
Будищанська та Мазепи 60-літній
місцевий мешканець, керуючи автомобілем
Ford Transit, збив дитину

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua

n Це важливо!

Ковельські лікарі підтримують тих,
хто живе з чужим серцем
Фото із сайту kovelmtmo.org.ua.

Семеро таких пацієнтів
уперше пройшли
комплексне обстеження
у районній лікарні
на Волині, повідомили
на сайті Ковельського
МТМО. Оскільки
нині в Україні немає
державної програми
медичного супроводу
людей із пересадженими
органами, їм необхідна
допомога
Оксана КРАВЧЕНКО

ацієнти приїхали до Ковеля з різних куточків
України. Шанс на життя
їм подарували у 2016–2017 роках білоруські кардіологитрансплантологи.
Колись приречені чоловіки й
жінки нині працюють, займаються спортом, одружуються, стають батьками, виховують онуків.
Вони перебувають під наглядом
кардіохірурга Володимира Танського та лікаря-кардіолога Ольги Танської, які нині працюють
у місті залізничників. До речі, Володимир Танський безпосередньо брав участь у 26 трансплантаціях серця в клініці Мінська.
Нині пересадку органів успішно
проводять і у Ковелі.
Найстаршій з приїжджих,
Любові Бронніковій, — 69 років.
Наймолодшому — Петру Зіничу — 27. За фахом він медик. І обрав цю професію не випадково.
Його старший брат Ігор Зінич,

П

З пацієнтами, які радіють життю завдяки трансплантації, зустрілися міський
голова Ковеля Ігор Чайка (праворуч) та генеральний
директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.

молодший сержант медичної
служби ЗСУ (80-ї окремої аеромобільної бригади), Герой Укра-

приречені
« Колись
чоловіки й жінки
нині працюють,
займаються спортом,
одружуються, стають
батьками, виховують
онуків.

»

їни, загинув у січні 2015 року під
завалами Донецького аеропорту.
Застуда, на яку Петро захворів,
розшукуючи Ігоря, дала ускладнення на серце. Невтішний діагноз — дилятаційна кардіоміо-

n Многая літа!

Фото із сайту rayon.in.ua.

У 100 років дякувала Богу
за 41 нащадка
На долю Марії Антонівни Мельничук (на
фото) із села Маковичі Ковельського району
(Турійська ТГ) випала Друга світова війна і важкі
випробування. Народилася жінка в селі Мацошин
Влодавського повіту Люблінського воєводства, а в 1940х, у зв’язку з проведенням операції «Вісла», довелося усе
залишити за Бугом і переселитися на Волинь
Іван ПЕТРУК

ез чоловіка, який загинув від
рук німців, із племінницею
Надією, донькою та меншим
братом облаштовувалася на но-

Б

вому місці. Жили спочатку в чужому хліві, поруч із худобою, до якої
тулилися, аби хоч трохи зігрітися.
Та Марія Антонівна ніколи
не цуралася праці, була дуже хазяйновитою. На Волині вдруге

патія — вимагав трансплантації
органа. Операцію зробили, коли
Петрові було 22.
Живуть із чужим серцем
і 60-річний Володимир Рибак
з Чернівців, і майже удвічі молодший Валерій Затула з Миколаєва, і 40-літній Олександр Силивон
з Київщини, і 51-річна Наталія
Тхакохова з Житомирщини, а також киянин Максим Греков, який
піднімався на Говерлу вже через
12 місяців після трансплантації
серця.
Завдяки тому, що у лікарні
Ковельського МТМО є найсучасніше медичне обладнання,
пацієнтам провели увесь спектр
необхідних обстежень, причому — безкоштовно, за рахунок
закладу. n

вийшла заміж. Разом із чоловіком
збудували дім на хуторі Щитники та нажили ще четверо діток.
А в 1972-му знову святкували новосілля — перебралися у село Маковичі. Все життя трудилася довгожителька у місцевому колгоспі,
а в 97 ще порядкувала на городі.
Протягом 50 років Марія Мельничук проживає з невісткою Антоніною та сином Іваном, які її доглядають. Бог благословив жінку
великою родиною — виростила
п’ятьох дітей, має одинадцять
онуків, дев’ятнадцять правнуків
та шестеро праправнуків. Вітали ювілярку з поважною датою
не тільки рідні, а й представники
громади. n

Власта КРИМСЬКА
Р Е К Л А М А

лопця з травмами ушпиталили у травматологічне
відділення Ковельської центральної районної лікарні. Транспортні засоби вилучили, повідомляє
сектор комунікації поліції Волинської області.
У період з 9 по 11 липня на дорогах Волині трапилось
сім ДТП з травмованими, в яких постраждало шестеро
осіб, один чоловік — водій автівки — загинув. За всіма
фактами автопригод із потерпілими слідчі розпочали
досудові розслідування. n

Х

Мастильні матеріали; олива для техніки; підшипники різних розмірів
та видів; ремені привідні, клинові, зубчаті, ланцюги привідні,
як зі стандартним кроком, так і нестандарт; метизи (гайки, шайби,
болти, ущільнюючі шайби і т. д.); «свіжі» якісні акумулятори; рукави
високого тиску; рукави бензомаслостійкі, а також різні аксесуари.

смт Шацьк (стоянка
Центрального ринку),
м. Нововолинськ
(приміщення АТП,
1 шахта).

ЗАПЧАСТИНИ
ДО С/Г ТЕХНІКИ ТА ТРАКТОРІВ
Тел.: 06
0674545012
0 2 (Назар), 09
0979066145
9066
(Олександр).
О

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
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17

n Пульс тижня

Скільки ще часу перлина Волині
буде убогою?
На початку липня випала нагода впродовж декількох днів відпочивати на турбазі
«Світязь». Скажу одразу: пусткою та неохайністю віє від колишніх будов —
і багатоповерхових, і літніх будиночків. Заради справедливості треба все ж
зазначити: цьогоріч декілька останніх почали ремонтувати. В окремих корпусах
навіть вставили пластикові вікна. Але всюди убогість, а на думку спливає: якби
у Туреччині чи Єгипті була така перлина на березі водойми, то її використали б
на повну для туристів
Валентина ПЕТРОЩУК,
заслужений
журналіст України

гадалося і те,
як гамірно і весело
було щороку тут саме
у липні, коли проходив пісенний фестиваль «На хвилях Світязя». Якогось
року ми відпочивали у селі Світязь
якраз на свято Івана Купала, то йшли
звідти пішки до турбази, адже заїхати
туди автомобілем було просто неможливо — вся траса ще за дня була
заставлена транспортом. Приїжджали
на фестиваль колективи з сусідніх країн — Білорусії та Польші. І знайти бодай
найменший клаптик землі на пляжі, аби
присісти, було практично неможливо. До ранку тривали масові гуляння.
Та усе це, на жаль, у минулому. У мене
навіть склалося враження, що хтось
зацікавлений у повній руйнації нерухомості, бо відомо достеменно, що
землю тут по клаптиках давно розкупили. Отож, власники будов змушені
будуть уже незабаром (адже вступив
у дію з 1 липня Закон про продаж землі) за копійки віддати приміщення.
І ще надто вразило те, що, незважаючи на закони та постанови, за шість
днів із гучномовців бару не почула жодної української пісні. Вони здебільшого
російськомовні, та ще блатні й обов’язково або про спиртне, або про наркотики. Були й такі, в яких на весь пляж,
де переважно відпочивають батьки
або дідусі з бабусями зі своїми дітьми і онуками, линула нецензурщина.
На зауваження, чи немає інших записів, бармени лише посміхалися. То чи
й справді не час переходити від слів
до дій і у рамках закону питати власників про те, чому вони не дотримуються
законів щодо рідної мови?
Потішило хіба те, що у так званому «Куточку рибалки» нарешті навели
лад і тут зараз, як на мене, справді
уже шматочок Європи. Повсюди бру-
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Фото Олени МІСЮК.

З

Громада не потягне
фінансування Старовижівської
лікарні?
Селищний голова Василь Камінський провів
робочу зустріч із очільницею Ковельської
районної державної адміністрації Ольгою
Черен, керівниками суміжних територіальних
громад, медичних закладів Старовижівської
селищної ради
Євдокія ХОМИЧ

шлося про співфінансування лікарні, оскільки
утримання її є непосильним для бюджету громади. Обговорено також проблемні питання, що
склалися при ліквідації Старовижівської райдержадміністрації. n

І

Чиновники затримали крадія
піску
Майже детективну історію розповів
Ковельський міський голова Ігор Чайка
на своїй сторінці у Фейсбуці
Євдокія ХОМИЧ

виконкомі отримали сигнал про несанкціонований видобуток піску в районі урочища П’ятихатки. Заступник міського голови Віктор Жигаревич зі своїми колегами Оксаною Козакевич та
Олександром Кіндером виїхали, щоб перевірити
цю інформацію. І дійсно, між ґрунтовою дорогою,
яка проходить уздовж залізничних колій в напрямку
Заболоття, вони виявили екскаватор, яким невідомі особи видобували пісок, а також дві вантажівки
ЗІЛ. Працівники виконкому службовим автомобілем спробували заблокувати виїзд техніки з цього
несанкціонованого кар’єру. Але водії почали втікати
через чагарники. Чиновники дочекалися працівників поліції, також викликали слідчо-оперативну групу,
склали всі відповідні протоколи, екскаватор вилучили на штрафмайданчик. n

У
І досі візитівкою турбази на Світязі є ось такі халабуди і допотопний туалет...

поки що від Володимира-Волинського до Любомля і далі
« Тамайже
до Шацька — яма на ямі.
»
ківкою викладені тротуари, облаштовані зручні стоянки для транспорту.
До озера зробили дерев’яні настили,
аби зручно було заходити і виходити.
Найбільш втішені, звичайно, дітки,
бо для них тут — десятки найрізноманітніших атракціонів. Можна взяти
напрокат лежаки, є чимало парасольок, щоб ховатися спекотного дня.
Наведений лад і на невеликому риночку. Гарно та затишно у кафе та барах,
де широкий вибір наїдків та напоїв
різної ціни. Значить, усе ж таки можемо і ми окультурити місце масового
відпочинку.
І наостанок про дороги. Мабуть, нікого не варто переконувати у тому, що
саме траси, які ведуть до перлини
Р

Е

К

Л

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 тиждень.
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.
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нашої синьоокої Волині — Світязя,
куди приїжджають тисячі не лише своїх відпочивальників, але й з сусідніх
держав, мають уже бути у відмінному
стані. Та поки що від Володимира-Волинського до Любомля і далі майже
до Шацька — яма на ямі. Правда, декілька кілометрів цієї міжнародної траси вже впорядкували. Але, як кажуть,
це крапля в морі. А тим часом встановили поблизу Шацька вже давно пост
і уповноважені на це працівники збирають із подорожніх кошти. Хочеться
запитати: за що люди мають платити?
За великим рахунком, це водіям треба
доплачувати за те, що на ямах нищать
свій транспорт. Наразі ж маємо те, що
маємо. n

За сидінням водія... «арсенал»
Громадянка України, котра їхала із Польщі
через пункт пропуску «Ягодин» автомобілем
Рено, намагалася приховати боєприпаси від
огляду
Євгенія СОМОВА

днак прикордонники спільно з інспекторами
митниці виявили заборонені для ввезення на
територію держави товари. З’ясувалося, що
жінка приховала за сидіннями водія та під обшивкою вантажного відсіку 800 гільз калібру 7,62 мм,
4,5 тис. куль калібрів 7,83 мм та 8,6 мм, а також 24
телескопічних кийків 23 і 26 дюймів.
Про можливі ознаки правопорушення, передбаченого ст.263 Кримінального кодексу України,
повідомили у Любомльському ВП ГУНП у Волинській області. Транспортний засіб після проведення співробітниками поліції відповідних слідчих дій
вилучено. n
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ПРОДАЄТЬСЯ
автомобіль Citroen Jumpy,
пасажир,
8-місний, 2006 р.в.
у дуже доброму стані.
Тел. 0673610429.
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n Особливий випадок

n Знай наших!

Батько знайшов
сина, якого
викрали 24 роки
тому

Випускник із важким ДЦП закінчив
школу із золотою медаллю!

За цей час китаєць
у пошуках дитини проїхав
500 000 км

Володимир Дорощук із Нововолинська, попри серйозний діагноз, любить учитися
і мріє стати журналістом та письменником
Ірусина ПРИХОДЬКО

лопець закінчив 9 класів
у спеціалізованій школі,
а потім перейшов у звичайну. Втім, навчався волинянин вдома. До нього приходили педагоги, пояснювали теми
й задавали домашнє завдання. Володимиру було нелегко,
бо внаслідок хвороби в нього
уражені всі кінцівки та нервова
система. Через дефекти у моториці тіла, не може писати, а
погана вимова перешкоджає
висловити свою думку. Однак
важкий діагноз – ДЦП зі спастичним тетрапарезом, гіперкінетичною формою, яка практично не піддається лікуванню,
– не завадив йому закінчити
школу із золотою медаллю.
Мама випускника, Ірина,
пишається сином. Каже, що
він народився здоровою доношеною дитиною, хвороба на
перших місяцях життя ніяк не
проявлялася. А коли йому було
близько року, хлопчик шокував
батьків своїми здібностями –
прочитав рядок на екрані телевізора.
– Ми тоді всі разом дивилися кіно. Я подумала: «Де ж він
узяв ті знання?». А коли Володі
виповнилося 5, виявилося, що

Х

Наталка ЧОВНИК

він уміє читати! Ми тоді зрозуміли, що багато чого не знаємо
про свою дитину, – пригадує
жінка.
Нині батьки юнака вдячні
усім вчителям, які допомагали
їхньому синові. Кажуть, не було
проблем навіть із переведенням хлопця зі спеціалізованої
школи у звичайну.
– Думаю, це фізично найважча дитина, з якою доводилося працювати педагогам.
Але вони приходили до нас і
проводили уроки, – говорить
Ірина.

С

А коли йому було
« близько
року,
хлопчик шокував
батьків своїми
здібностями –
прочитав рядок на
екрані телевізора.

Юнак розділив радість випускного з однокласниками, хоча й навчався
індивідуально.

»

До випускного родина готувалася, як до великого свята. І
сам Володя дуже чекав на цю
подію. Запросив усіх рідних та
друзів, які приїхали з Луцька,
Києва і навіть з Італії. Костюм
юнак обирав сам. На вручення
Володимиру Дорощуку золотої

ина Гуо Гангтанга у
1997-му викрали торговці людьми, коли малюку
було два роки. Після цього батько об’їздив понад 20 провінцій
по всій країні на мотоциклі, намагаючись знайти дитину. Під
час пошуків він ламав кістки
в ДТП, стикався з грабіжниками
і пошкодив десять мотоциклів.
Він ходив із плакатами із зображенням свого сина і, як кажуть, витратив на пошуки усі
свої заощадження, спав під
мостами та жебракував, коли
в нього закінчувались гроші.
Шукаючи свого сина, Гуо став
відомим членом організацій
зниклих безвісти в Китаї і допоміг щонайменше семи батькам
возз’єднатися з викраденими
дітьми.
Поліція змогла знайти
сина пана Гуо за допомогою
ДНК-тесту у сусідній провінції. Пізніше вистежили та арештували і двох підозрюваних.
Батько щасливий, а китайці
захоплюються його жертовністю.
Зазначимо, що у Піднебесній торгівля немовлятами є великою проблемою протягом десятиліть, щороку там викрадають приблизно 20 000 дітей. n

медалі дивилася вся школа. А
тепер про незламного відмінника пишуть і ЗМІ.
Нині, як і всі випускники,
хлопець готується вступати
до вишу. Батьки розглядають
факультет журналістики в приватному навчальному закладі,
де не вимагають результатів
ЗНО, адже за станом здоров’я
син не міг його складати.
– Ми не думаємо про май-

бутнє, іноді страшно, але ми
живемо завтрашнім днем. Я
знаю, що не сама – мене підтримують. Син змінив наше
оточення і показав, що справді
найважливіше в житті. Тепер
уміємо радіти дрібницям, яких
люди не помічають, – розповіла мама хлопчика.
За матеріалами
bug.org.ua. n

Р Е К Л А М А

l Загублене

свідоцтво на право власності на житло, видане відділом з приватизації житлового фонду виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів 21.12.1995 р. за
№ 175-р. і зареєстроване у відділі з приватизації житлового фонду за
№ 175-р/ 4 на ім’я Лотоцький Володимир Миколайович, Лотоцька
Зінаїда Степанівна, Лотоцька Юлія Володимирівна, Лотоцька Ольга Володимирівна, вважати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЬ CITROEN JUMPY,
ПАСАЖИР, 8-МІСНИЙ, 2006 Р.В. У ДУЖЕ ДОБРОМУ
СТАНІ. ТЕЛ. 0673610429.

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

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
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 Куплю двигун-барабан з транспор-

l Продається садиба (мальовниче

тера (можна неробочий, некомплектний). Тел.: 050 61 07 082, 068 56 40
474.
l Недорого продається трактор
ЮМЗ-6 АКЛ, 1992 р. в., на стартері,
дозатор керма,у доброму стані. Є документи. Тел. 096 80 48 733.
l Терміново продається трактор
Т-40, 1992 р. в., у дуже доброму стані, є документи. Недорого. Тел. 066 38
05 887.
l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, розмитнений, у доброму робочому стані. Недорого. Тел.
066 38 05 882.
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 Продається комбайн «Нива», 1988
р. в., у робочому стані, недорого. Тел.
096 38 46 650.
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.

місце на окраїні села, біля річки та
лісу). Ціна 280 000 грн. Тел. 067 84 95
959.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода, 0,11
га землі, біля річки. Ціна договірна
(с. Полонка Луцького району). Тел.
066 99 39 549.
l Терміново продається у с. Мерва
Луцького району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна 130
000 грн. Можливий торг. Тел. 096 35
79 670.
l Продається хата (109 кв. м) у
с. Підгайці Луцького району. Є надвірні споруди, 12 соток землі. Тел. 099
05 40 291.

АВТОРИНОК
l Продається автомобільний акумулятор 6 ст-100 у робочому стані (густина електроліту 1,27 г/куб.см. Ціна
1 000 грн. Тел. 067 84 95 959.
l Продається автомобіль «Москвич-412», 1969 р. в., на ходу. Ціна
договірна. Тел. 067 99 59 371.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам кінну косарку на гумовому
ходу, привезена з Польщі, у доброму
стані, перероблена під трактор (коса
у подарунок). Можлива доставка. Тел.
068 77 31 858.
l Продаються саморобні трактор
(двигун, коробка від «Волинянки»),
комбайн для викопування картоплі.
Ціни договірні. Тел. 098 45 72 259.
l Продам картоплезбиральні комбайни «AННА» (привезені з Польщі),
гноєрозкидачі, сівалку «Нодет», тюковку «Сіпма». Ціни договірні. Тел.:
050 56 24 572, 095 44 35 663, 098 03
93 636.
l Продам зернозбиральний комбайн «Клаас Консул», прес-підбирач
«Джон Дір-332», новий п’ятирядний
культиватор міжрядного обробітку,
нову шину (15.5 R 38), шини з дисками для міжрядного обробітку (2 шт.),
усе в дуже доброму стані. Тел. 097 56
55 380.

РІЗНЕ
l Продам ребристі плити перекриття
ППР 6,0 - 1,5 (4 шт.), балки несучі (довжина 5 м - 1 шт.). Тел.: 095 14 50 119,
096 98 24 454.
l Куплю гриби веселка, панна (100
грн/кг). Тел.: 066 14 48 288, 097 17 85
901.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент,

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Горохівська районна громадська організація
пенсіонерів МВС України «Ветеран» висловлює
щире співчуття голові Волинської обласної
ветеранської організації «Асоціація ветеранів
МВС України», полковнику у відставці Сергієві
Володимировичу Шелепіну з приводу важкого
горя – смерті сина
Сергія Сергійовича,
заступника начальника 2-го відділу
управління оперативного забезпечення
зон проведення ООС ГУ ДФС у Луганській області.
Молимося за упокій душі світлої людини в Небесному
Раю.
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гній. Доставлю. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43
386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та
червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74
034, 096 99 43 100.
l Продам 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 Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки, крокви, рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92
371, 099 18 13 332.
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 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 Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи
(ціни договірні). Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
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 Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, утеплюю фасади, роблю монтаж, підшив водостоків, виконую бетонні роботи. Тел. 098 39 05
559.
l Чищу та реставрую подушки, ковдри, перини (пересипаю, перешиваю,
кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.: 096 17 01 933, 066 70 45 841.
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 НЕДІЙСНИМИ
l Загублений військовий квиток,
виданий на ім’я Мозолюк Віталій
Дмитрович, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток,
виданий 23.04.2007 р. Луцьким МВК
на ім’я Хазанюк Віктор Вікторович,
вважати недійсним.

Колектив управління агропромислового розвитку Волинської
обласної державної адміністрації
сумує з приводу смерті колишнього
керівника Горохівського цукрового
заводу
Анатолія Павловича
ПРИТУЛЮКА.
Світлий та незгасний спомин
про його добрі земні справи назавжди залишиться у
пам’яті та серцях усіх, хто
знав Анатолія Павловича.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким
покійного. Вічна пам’ять.

ПРОДАМ
автомобіль
«Чері-Амулет»,
2008 року випуску, пробіг 94 тис.
км, в хорошому
стані. Ціна –
договірна.
Тел.:
096 524 58 53,
097 239 35 29.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 19 - 25 липня
ОВЕН. Бажано вирушити в подорож, у
відпустку, ви відмінно відпочинете. Варто
застосувати всю свою чарівність для досягнення кар’єрних висот. У вихідні не виключені
відкриття та позитивні зміни. Сприятливий
день - середа, несприятливий - понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Вдалий період для завершення
старих справ і для будь-яких починань. У вихідні приділить час відпочинку та розвагам.
Збагатіть себе новими враженнями й емоціями. Сприятливий день - четвер, несприятливий - субота.
БЛИЗНЮКИ. Прекрасний тиждень для
сміливих і енергійних дій, які змінять ваше
життя на краще. Багато життєвих питань будуть вирішуватися спокійно та без напруги.
Вихідні ви прекрасно проведете на природі.
Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий - середа.
РАК. Наближаються помітні зміни у відносинах з діловими партнерами, ваша кар’єра
йде вгору. Можете одержати привабливу
пропозицію про нову роботу. У вихідні вам
будуть потрібні комфорт і спокій. Сприятливий
день - вівторок, несприятливий - п’ятниця.
ЛЕВ. Сприятливий час для зміни роботи,
знайомства з новим начальством і колегами,
а також для втілення ідей і проєктів. Можна
відправлятися в далеку поїздку, вона має
бути вдалою. Сприятливий день - п’ятниця,
несприятливий - понеділок.
ДІВА. Багато користі може принести поновлення старих знайомств і ділових зв’язків.
Направляйте свою енергію на вирішення проблем, що потребують активності й наполегливості, але не забувайте також про витримку і
терпіння. Сприятливий день - четвер, несприятливий
- середа.
ТЕРЕЗИ. Постарайтеся не вступати в
конфлікти. На службі вас очікують більші
успіхи, якщо ви не будете розпорошуватися
на дрібниці. У вихідні приплив енергії й прекрасне самопочуття змусять вас рішуче діяти
в особистій сфері. Сприятливий день - п’ятниця, несприятливий - вівторок.
СКОРПІОН. Вас переповнює творче й
любовне натхнення. Зараз саме час кардинально змінити своє життя, вирушити в подорож, з якої ви повернетеся іншою людиною.
Сприятливий день - понеділок, несприятливий - середа.
СТРІЛЕЦЬ. Починається сприятлива
смуга, з’явиться шанс для просування
кар’єрними сходами. Вас чекають приємні події в особистому житті та увага протилежної статі. У вихідні можлива підвищена
чутливість, тож краще побути на самоті. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - субота.
КОЗЕРІГ. Що більше ви попрацюєте, то
більші одержите прибутки. Намагайтеся не
давити на тих, хто поряд. У вихідні не відмовляйтеся від запрошення в гості, влаштуйте
пікнік на дачі. Постарайтеся приділяти більше
часу дітям. Сприятливий день - понеділок, несприятливий - п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Імовірна зміна вашого кола
спілкування. На першому плані опиняться
поїздки, налагодження контактів з різними людьми, переговори. Але ви можете
постраждати від конфліктних ситуацій, що
виникли внаслідок вашої власної поспішності. Сприятливий день - вівторок, несприятливий - середа.
РИБИ. Імовірні труднощі в спілкуванні
з колегами, родичами або сусідами. Ненайкращий час для нових ідей на роботі.
Почуття непевності буде заважати зосередитися. Вас можуть напружити фінансові
питання, але все вирішиться вдало. Сприятливий
день – п’ятниця, несприятливий - вівторок.

Програма на 19 — 25 липня
телепередач
UA: ПЕРШИЙ

1+1
05.30, 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»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55 Т/с «СидоренкиCидоренки» (12+)

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:25, 00:55 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00 «Вещдок»
08:55, 18:00, 03:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
10:50 Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ
САН-ТРОПЕ»
12:50 Х/ф «ЖАНДАРМ У НЬЮЙОРКУ»
14:50 Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖУЄТЬСЯ»
16:35 «Жди меня. Україна»
20:00, 02:25 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА І
ДОКТОРА ВАТСОНА»
04:40 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості
(16+)
14.30, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Затемнення»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»

:))

05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
10.50 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»
(16+)
19.40 «Звана вечеря» (12+)

ICTV
07.45, 19.25 Надзвичайні
новини
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-3:
ПОВЕРНЕННЯ В
ПЕРФЕКШЕН» (16+)
11.15, 13.15 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-4: ЛЕГЕНДА
ПОЧИНАЄТЬСЯ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-5: КРОВНА
РІДНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-6» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф «РЕМБО-4»
(16+)
22.15 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
ЗЛОДІЇВ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 «М/c Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»
09.55 Т/с «Надприродне» (16+)
10.50 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА»
12.55 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В
БЛАКИТНУ ЛАГУНУ»
15.00 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА:
ПРОБУДЖЕННЯ»
16.55 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД» (16+)
23.30 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД 2» (16+)

МЕГА
06:00, 12:10, 05:30 Містична
Україна 06:50 Страх у твоєму
домі 07:35 Бандитська Одеса
08:50 Правда життя 10:00,
01:30 Речовий доказ 11:10
Скептик 13:00, 19:55 Секретні
території 14:00, 18:55, 04:40
Ремесла за призначенням 15:00
Божевільний світ 16:00, 20:50
Шукачі неприємностей 16:55,
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:55
Левиний рик 22:35 Океани
23:30 Вирішальні битви II
світової 00:25 Стежина війни
02:35 Бандитський Київ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»

Анекдоти

:)) :)) :))
Жiнки, будьте рiшучими. Якщо
сподобався чоловiк — ведiть його
додому, нарiжте хлiба, налийте борщу,
поставте сто грамiв i вiдразу питайте:
— Що тобi приготувати на
снiданок?
:)) :)) :))
Жiнка — чоловiкові:

UA: ПЕРШИЙ

volyn.
com.
ua

ВІВТОРОК, 20 ЛИПНЯ

ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИПНЯ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:15, 05:10
Новини 07:05, 00:20 Т/с «Доктор
Блейк» 08:05 Невідомі Карпати
08:20 Візуальний код 08:50
ЗаАрхівоване 09:05 Телепродаж
09:35 Т/с «Гордість» 11:40
Край пригод 11:55 Буковинські
загадки 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:45,
00:15, 02:50, 05:45 Спорт 15:20
Країна пісень 16:30 Концерт.
Хорея Козацька 17:30 Д/ц «Світ
дикої природи» 18:55 Вижити
у рифах 19:55, 21:55 Д/ц «Дикі
тварини» 23:00 Перша шпальта
01:25, 03:00 Суспільна студія.
Головне 04:10 Д/ф «Норильське
повстання»

СЕРЕДА, 21 ЛИПНЯ
С

12.00 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
13.00 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ХЛОПЦЕМ» (16+)
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
10.45 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
13.05 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
15.10 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Гроші 2021»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.35 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Сантос - Стронгест. Кубок
Лібертадорес 07.50, 19.15,
21.30, 23.30 Топ-матч 08.00
«HIGHTLIGHT SHOW» 08.55 Д/с
«Класика ЄВРО» 09.25, 12.50,
15.25 «EURO NON STOP» 10.55
Швеція - Словаччина. УЄФА
ЄВРО 2020 13.30 Хорватія Чехія. УЄФА ЄВРО 2020 16.05
Англія - Шотландія. УЄФА ЄВРО
2020 18.00 «Великий футбол»
19.30 Yellow 19.40 Олімпія Інтернасьйонал. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 21.40 Олімпік Олександрія. Чемпіонат України
23.40 Фортуна - АЗ Алкмаар.
Чемпіонат Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
10.45 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
12.45, 18.00 4 весілля
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00, 03.45 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
22.00 Вечірка
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Рятівники
02.15 Щоденники Темного (16+)
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 05.25
«Таємниці кримінального світу»
06.40 Т/с «Паршиві вівці» (16+)
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 03.00 «Свідок» 14.50,
17.00, 03.30 «Випадковий
свідок» 17.50 «Таємниці світу»
18.20 «Свідок. Агенти» 23.00
Т/с «Сліпа зона» (16+) 00.45
Х/ф «ПОГАНИЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
(16+) 03.35 «Речовий
доказ» 04.30 «Правда життя.
Професійні байки»

— Ти де був?
— На весiллi в Миколи. Ти не уявляєш, як усi напилися.
— Чого ж не уявляю... Фату знiми.
:)) :)) :))
Куме, ти нiчого не розумiєш.
Депутатом бути непросто. Треба
так красти, щоб усi думали, що це
реформа.
:)) :)) :))

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я
вдома 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35, 02:15, 05:10 Новини
07:05, 00:20 Т/с «Доктор
Блейк» 08:05 Невідомі Карпати
08:20 Візуальний код 08:50
ЗаАрхівоване 09:05 Телепродаж
09:35 Т/с «Гордість» 11:40
Край пригод 11:55 Буковинські
загадки 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:45,
00:15, 02:50, 05:45 Спорт 15:20
Країна пісень 16:30 Концерт
17:30 Схеми. Корупція в
деталях 18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «Супер чуття» 21:55 Д/ц «Дикі тварини»
23:00 Наші гроші 01:25, 03:05
Суспільна студія. Головне 04:10
Д/ф «Перехрестя Балу»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.25 Т/с «Комісар Рекс»
10.40 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід»
(16+)
19.40 «Звана вечеря» (12+)

1+1

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.15, 21.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 23.05 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.10 Х/ф «НАЙМАНІ
ВБИВЦІ» (16+)
16.25 Х/ф «ТАНГО І КЕШ»
(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона

20.00 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06.00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
07.55 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ»
(16+)
09.30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4:
РУХОМА МІШЕНЬ»
(16+)
11.20 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Джедаі 2021»
20.35 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.45 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Хуніор - Флуміненсе.
05.35, 09.25, 10.20 «Життя
Кубок Лібертадорес 07.50, 21.30
відомих людей»
Топ-матч 08.00 «HIGHTLIGHT
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
SHOW» 08.55, 19.05 Д/с
«Сніданок з 1+1»
«Класика ЄВРО» 09.25, 12.55,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.25 «EURO NON STOP» 10.55
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
Угорщина - Франція. УЄФА
«Телевізійна служба
НОВИЙ КАНАЛ ЄВРО 2020 13.30 Португалія
новин»
- Німеччина. УЄФА ЄВРО 2020
05.00 «Абзац!»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
06.00, 07.50 «Kids time»
16.05 Іспанія - Польща. УЄФА
14.45 «Одруження наосліп»
06.05 «М/c Том і Джеррі»
ЄВРО 2020 18.00 «Великий
17.10 Т/с «Величне століття.
07.55 «Орел і решка»
футбол» 19.30 Yellow 19.40
Роксолана»
10.05 Т/с «Надприродне» (16+) Рівер Плейт - Архентінос. 1/8
20.43 «Проспорт»
12.50 «Аферисти в сітях» (16+) фіналу. Кубок Лібертадорес
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
14.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ» 21.40 Десна - Шахтар.
22.50 Т/с «Сидоренки16.50 Т/с «Будиночок на щастя» Чемпіонат України 23.30 Аякс Cидоренки» (12+)
19.00 «Хто зверху?» (12+)
Геренвен. Чемпіонат Нідерландів
21.00 Х/ф «МАХАЧ ВЧИТЕЛІВ»
ІНТЕР
(16+)
ТЕТ
05:25, 00:00 «Слідство вели... з
22.50 Х/ф «ДЕННІС06.00 ТЕТ Мультиранок
Леонідом Каневським»
МУЧИТЕЛЬ»
09.00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 2:
07:00, 14:00, 15:00, 16:00
ОСТРІВ УТРАЧЕНИХ МРІЙ»
«Вещдок»
МЕГА
08:50 «Позаочі»
10.45 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
06:10
Страх
у
твоєму
домі
09:50 Т/с «Моя сім’я та інші
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»
07:10
Бандитський
Київ
звірі»
12.45, 18.00 4 весілля
08:40 Правда життя 09:50,
11:50 Х/ф «007: ДОКТОР НОУ»
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
01:35 Речовий доказ 11:00
17:00 «Вещдок. Особый случай»
Скептик 12:00, 05:10 Містична 16.00, 03.45 Панянка-селянка
18:00, 19:00, 02:30 Ток-шоу
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу
Україна 12:50, 19:50 Секретні
«Стосується кожного»
території 13:50, 04:20 Ремесла під Полтавою
20:00, 01:45 «Подробиці»
19.30, 21.00 Танька і Володька
за призначенням 14:50
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ
22.00 Вечірка 2
Божевільний світ 15:50, 20:50
ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА
23.00, 23.30 Країна У
Шукачі неприємностей 16:50,
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 21:45 НАСА: нез’ясоване 17:50 00.00 ЛавЛавСar 3
БАСКЕРВИЛІВ»
01.00 Рятівники
Дика природа Чилі 18:50
04:00 «Орел і решка. Морський Неймовірні винаходи 22:35
02.15 Щоденники Темного (16+)
сезон»
Океани 23:30 Вирішальні битви 05.50 Корисні підказки
04:55 «Телемагазин»
II світової 00:30 Стежина війни
НТН
02:40 Таємниці кримінального
УКРАЇНА
світу
05.00 «Top Shop» 06.20
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
«Таємниці світу» 06.55 «Свідок.
К-1
Україною
Агенти» 07.50, 14.50, 17.00,
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 06.30 «TOP SHOP»
02.40 «Випадковий свідок»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
Сьогодні
08.25 «Ух ти show»
02.10 «Свідок» 09.00 «Страх
09.00 Зірковий шлях
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
у твоєму домі» 10.50, 13.00,
10.30 Агенти справедливості
10.00 «Орел і Решка.
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
(16+)
Мегаполіси»
17.50 «Будьте здоровi» 23.00
14.30, 15.30 Історія одного
12.00 «Орел і Решка. Шалені
Т/с «Сліпа зона» (16+) 00.40
злочину (16+)
вихідні»
«Легенди бандитського Києва»
20.10 Ток-шоу «Говорить
13.00, 18.10 «Орел і Решка.
01.45 «Реальні злочинці» 03.00
Україна»
Морський сезон»
«Речовий доказ» 04.00 «Правда
21.00 Т/с «Затемнення»
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» життя. Професійні байки»
23.10 Т/с «Німа» (16+)

Чоловiк перевищив швидкiсть,
даiшник наздоганяє його:
— Якщо у вас була вагома
причина перевищити швидкiсть, я
вас вiдпущу.
— Рiк тому вiд мене пішла дружина до полiцейського, то я подумав,
що ви хочете вiддати її назад.
:)) :)) :))
У селі побудували вежу стільникового зв’язку. Через місяць населен-

ня подало скаргу, що, мовляв, головні
болі, погіршення самопочуття тощо.
Відповідь директора була
простою:
— Це все дурницi. Ви тільки
подумайте, що буде, коли ми її
ввiмкнемо.
:)) :)) :))
О, вже почалися ці дивовижні
батьківські збори — вхід безкоштовний, вихід від 1 до 3 тисяч гривень.

06: ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я вдома
06:00
06:
06:30 Мультфільм 07:00, 08:00, 09:00,
13:0
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:35, 02:15,
05:
05:10 Новини 07:05, 00:20 Т/с «Доктор
Бле
Блейк» 08:05 Невідомі Карпати 08:20
Візу
Візуальний код 08:50 ЗаАрхівоване
09
09:05 Телепродаж 09:35 Т/с «Гордість»
11:40 Край пригод 11:55 Буковинські
загадки 12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45, 00:15, 02:50, 05:45
Спорт 15:20 Країна пісень 16:30
Концерт. Дмитро та Назарій Яремчуки
17:30 Наші гроші 18:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц «Суперчуття»
21:55 Д/ц «Дикі тварини» 23:00 Д/ц «Світ
дикої природи» 01:25, 03:05 Суспільна
студія. Головне 04:10 Д/ф «Заміновані
вірністю»

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»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» (12+)

(16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
22.50 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО: ЛІТНІЙ
ТАБІР»

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі 06:50
Бандитська Одеса 08:50 Правда життя
09:50, 01:35 Речовий доказ 11:00
Скептик 12:00, 05:40 Містична Україна
12:55, 19:50 Секретні території 13:55,
17:50, 04:50 Дика природа Чилі 14:55
Божевільний світ 15:55, 20:50 Шукачі
неприємностей 16:50, 21:45 НАСА:
нез’ясоване 18:50 Неймовірні винаходи
22:35 Океани 23:30 Вирішальні битви
2 світової 00:30 Таємнича світова війна
02:40 Брама часу

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»
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
12.00 «Орел і Решка. Шалені вихідні»
13.00, 18.10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2

06.00 Х/ф «КОМАНДА 8: У ТИЛУ
ІНТЕР
ВОРОГА» (16+)
05:25, 23:55 «Слідство вели... з Леонідом 08.00 Х/ф «БОЇ В БРОНЕЖИЛЕТАХ»
Каневським»
(16+)
07:00, 14:05, 15:00, 16:00 «Вещдок»
09.55 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ» (16+)
08:50 «Позаочі»
12.05, 19.30 «Загублений світ»
09:50 Т/с «Моя сім’я та інші звірі»
17.55 «Секретні матеріали»
11:50 Х/ф «007: ІЗ РОСІЇ З ЛЮБОВ’Ю» 18.15 «Спецкор»
17:00 «Вещдок. Особливий випадок»
18.50 «Джедаі»
18:00, 19:00, 02:30 Ток-шоу «Стосується 19.25 «Спорт Тайм»
кожного»
20.35 Т/с «Ментівські війни. Харків» (16+)
20:00, 01:45 «Подробиці»
22.50 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
ФУТБОЛ-1
СКАРБИ АГРИ»
06.00
Атлетіку
Мінейру - Бока Хуніорс.
04:00 «Орел і решка. Морський сезон»
1/8 фіналу. Кубок Лібертадорес 07.50,
04:55 «Телемагазин»
21.30, 23.30 Топ-матч 08.00 «HIGHTLIGHT
SHOW» 08.55, 10.40, 19.15 Д/с «Класика
УКРАЇНА
ЄВРО» 09.25, 11.10 «EURO NON STOP»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні 10.30, 14.45 Yellow 12.50 Італія - Вельс.
УЄФА ЄВРО 2020 14.55 Швейцарія
09.00 Зірковий шлях
- Туреччина. УЄФА ЄВРО 2020 16.50
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+) «Великий футбол» 18.20 Огляд турніру.
УЄФА ЄВРО 2020 19.45 Расінг - Сан20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Паулу. 1/8 фіналу. Кубок Лібертадорес
21.00 Т/с «Затемнення»
21.40 Рух - Динамо. Чемпіонат України
23.10 Т/с «Втікачі» (12+)
23.40 Гронінген - Аякс. Чемпіонат
СТБ
Нідерландів
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
ТЕТ
06.15 Т/с «Комісар Рекс»
10.35 «Слідство ведуть екстрасенси»
06.00 ТЕТ Мультиранок
(16+)
09.00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 3D: ГРУ
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
ЗАВЕРШЕНО»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
10.45 Х/ф «ПОЛІСМЕН З БЕВЕРЛІ16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід» (16+)
ХІЛЛЗ 2»
19.40 «Супербабуся» (12+)
12.45, 18.00 4 весілля
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
ICTV
16.00, 03.45 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу під
06.30 Ранок у великому місті
Полтавою
08.45 Факти. Ранок
19.30, 21.00 Танька і Володька
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
22.00 Вечірка 2
10.15, 21.55 Дизель-шоу (12+)
23.00, 23.30 Країна У
11.40, 13.15, 23.15 Скетч-шоу «На
00.00 ЛавЛавСar 3
трьох» (16+)
01.00 Рятівники
12.45, 15.45 Факти. День
02.15 Щоденники Темного (16+)
14.05, 16.10 Х/ф «ДЕННЕ СВІТЛО»
05.50 Корисні підказки
(16+)
17.00 Х/ф «РЕМБО-4» (16+)
НТН
18.45 Факти. Вечір
20.25 Спецпроект «МН-17. Роки брехні» 05.00 «Top Shop» 06.20 «Будьте здоровi»
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий
НОВИЙ КАНАЛ
свідок» 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
«Свідок» 09.00 «Страх у твоєму домі»
05.00 «Абзац!»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
06.00, 07.40 «Kids time»
17.50 «Вартість життя» 23.00 Т/с «Сліпа
06.05 «М/c Том і Джеррі»
зона» (16+) 00.45 «Легенди бандитського
07.45 «Орел і решка»
Києва» 01.45 «Реальні злочинці» 03.35
09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
«Речовий доказ» 04.05 «Правда життя.
12.30 «Аферисти в сітях» (16+)
Професійні байки»
14.30 Х/ф «ВІДПАДНИЙ ПРЕПОД»

Наш YouTube-

канал

ЧЕТВЕР, 22 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я
вдома 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35, 02:15, 05:10 Новини
07:05, 00:20 Д/с «Тероризм, якому
змогли запобігти» 08:05 Невідомі
Карпати 08:20 Візуальний код 08:50
ЗаАрхівоване 09:05 Телепродаж
09:35 Т/с «Гордість» 11:40 Край
пригод 11:55 Буковинські загадки
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:45, 00:15, 02:50, 05:45
Спорт 15:20 Країна пісень 16:30
Концерт «Кобза» 17:30, 19:30 Д/ц
«Світ дикої природи» 18:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 19:55
Д/ц «Суперчуття» 21:55 Д/ц «Дикі
тварини» 23:00 Схеми. Корупція
в деталях 01:10 Пишемо історію
01:25, 03:05 Суспільна студія.
Головне 04:10 Д/ф «Одесити на
Донбасі»

1+1
05.30, 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»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.55 Т/с «Сидоренки-Cидоренки»
(12+)

ІНТЕР
05:25, 00:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 14:10, 15:05, 16:05 «Вещдок»
08:50 «Позаочі»
09:50 Т/с «Готель «Імперіал»
12:00 Х/ф «007: ГОЛДФІНГЕР»
17:00 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 02:30 Ток-шоу
«Стосується кожного»

20:00, 01:45 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦЯТИЙ ВІК ПОЧИНАЄТЬСЯ»
04:00 «Орел і решка. Морський
сезон»
04:55 «Телемагазин»

П’ЯТНИЦЯ, 23 ЛИПНЯ
07.55 «Орел і решка»
09.55 Т/с «Надприродне» (16+)
12.40 «Аферисти в сітях» (16+)
14.30 Х/ф «ВІДПАДНИЙ ПРЕПОД
2» (16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ?»
23.00 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»

20.30 Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+)
22.50 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Расінг - Сан-Паулу. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес 07.50,
10.25, 14.40, 19.25 Топ-матч 08.00
УКРАЇНА
«HIGHTLIGHT SHOW» 08.55, 10.40 Д/с
«Класика ЄВРО» 09.25, 11.10, 16.50
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
«EURO NON STOP» 12.45 Україна 07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
МЕГА
Австрія. УЄФА ЄВРО 2020 14.55 Півн.
Сьогодні
Македонія - Нідерланди. УЄФА ЄВРО
09.00 Зірковий шлях
06:30 Страх у твоєму домі 07:20
2020 17.35 Росія - Данія. УЄФА ЄВРО
10.30 Агенти справедливості (16+)
Бандитський Київ 08:50 Правда
2020 19.40 Фінляндія - Бельгія. УЄФА
14.30, 15.30 Історія одного злочину життя 10:00, 01:35 Речовий доказ
11:10 Скептик 12:10, 05:10 Містична ЄВРО 2020 21.35 «Великий футбол»
(16+)
22.45 Yellow 22.55 Огляд турніру.
Україна 13:00, 19:50 Секретні
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
території 14:00, 04:20 Дика природа УЄФА ЄВРО 2020 23.50 Віллем ІІ 21.00 Т/с «Затемнення»
Чилі 15:00 Божевільний світ 16:00, Феєнорд. Чемпіонат Нідерландів
23.10 Т/с «Компаньйонка» (12+)
20:50 Шукачі неприємностей 16:55,
ТЕТ
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:55,
СТБ
06.00 ТЕТ Мультиранок
22:35 Океани 18:50 Неймовірні
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 Х/ф «ПРИНЦЕСА ДЛЯ
винаходи 23:30 Вирішальні битви
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
ДРАКОНА»
II світової 00:30 Таємнича світова
історія»
10.45 Х/ф «ПІДНЯТИ ПЕРИСКОП»
війна 02:40 Доктор Хайм 03:30
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
12.45, 18.00 4 весілля
Аджимушкай
10.40 «Слідство ведуть екстрасенси»
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
(16+)
16.00, 03.45 Панянка-селянка
К-1
13.40, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу під
06.30 «TOP SHOP»
Полтавою
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
19.30, 21.00 Танька і Володька
16.00, 18.05, 22.50 Т/с «Слід» (16+)
08.25 «Ух ти show»
22.00 Вечірка 2
19.40 «Супербабуся» (12+)
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
23.00, 23.30 Країна У
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
00.00 ЛавЛавСar 3
ICTV
11.50 «Орел і Решка. Шалені вихідні» 01.00 Рятівники
06.30 Ранок у великому місті
12.50, 18.10 «Орел і Решка.
02.15 Щоденники Темного (16+)
08.45 Факти. Ранок
05.50 Корисні підказки
Морський сезон»
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
10.15, 21.30 Дизель-шоу (12+)
НТН
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»
11.50, 13.15 Х/ф «ГРА» (16+)
05.00 «Top Shop» 06.20 «Вартість
12.45, 15.45 Факти. День
2+2
життя» 07.50, 14.50, 17.00, 02.50
15.10, 16.10 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
«Випадковий свідок» 08.30, 12.30,
06.00 «Джедаі 2019»
ЗЛОДІЇВ» (16+)
16.30,
19.00, 02.20 «Свідок» 09.00
06.30 Х/ф «НАЗАД У МАЙБУТНЄ»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
09.00 Х/ф «НАЗАД У МАЙБУТНЄ-2» «Страх у твоєму домі» 10.50,
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
20.25 Антизомбі
11.05 Х/ф «НАЗАД У МАЙБУТНЄ-3»
17.50 «Правда життя» 23.00 Т/с
23.05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
13.20 «Загублений світ»
«Сліпа зона» (16+) 00.40 «Легенди
18.15 «Спецкор»
бандитського Києва» 01.45 «Реальні
НОВИЙ КАНАЛ
18.50 «Джедаі»
злочинці» 03.35 «Речовий доказ»
05.00 «Абзац!»
19.25 «Спорт Тайм»
04.05 «Правда життя. Професійні
06.00, 07.50 «Kids time»
19.30 «Секретні матеріали»
байки»
06.05 «М/c Том і Джеррі»
(дайджест)

СУБОТА, 24 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00, 11:00 ХХХII літні Олімпійські
ігри. Дзюдо 08:30 ХХХII літні
Олімпійські ігри. Спортивна
гімнастика 09:30 ХХХII літні
Олімпійські ігри. Кульова стрільба
10:30, 16:30 Студія Токіо- 2020
13:50 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Фехтування 18:00, 21:00, 00:00
Новини 18:20 ХХХII літні Олімпійські
ігри. Плавання 20:00, 21:50 ХХХII
літні Олімпійські ігри 21:30 Доба
Олімпійських ігор 00:25 Х/ф
«СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ»
02:00 Д/ц «Світ дикої природи»
03:00 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Академічне веслування 04:30 ХХХII
літні Олімпійські ігри. Плавання.
Кульова стрільба

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.50 Т/с «Я заплачу завтра» (12+)
12.45, 15.20 Т/с «Час йти, час
повертатися» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Сім’я на рік» (12+)
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Мама моєї доньки» (12+)

1+1

ICTV

05.15, 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 Т/с «Свати»
20.15 «Вечірній квартал»
22.10 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

05.30 Багач - Бідняк. Реаліті-шоу
07.30, 11.00 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
08.40, 12.20, 13.00 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
09.45 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»
(12+)
16.35 Х/ф «БУДЬ КМІТЛИВИМ!»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
21.25 Х/ф «КОПИ НА ПІДХВАТІ»
(16+)
23.35 Х/ф «АДРЕНАЛІН» (18+)

ІНТЕР
05:20 «Телемагазин»
05:50, 03:50 «Орел і решка.
Морський сезон»
06:45 «Слово Предстоятеля»
06:55 Х/ф «ТОМ СОЙЄР»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
12:40 Х/ф «МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА»
20:00, 03:20 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:10 Х/ф «ТИ БУДЕШ МОЄЮ»
00:05 Т/с «Нехай говорять»
04:45 Х/ф «ДЕ ТИ, БАГІРО?»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
05.55 «Наречена для тата» (12+)
13.55, 23.20 «Звана вечеря» (12+)
16.25 «Супербабуся» (12+)
21.00 «МастерШеф. CELEBRITY»
(12+)

НОВИЙ КАНАЛ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я
вдома 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новини 07:05 Д/с «Тероризм, якому
змогли запобігти» 08:05 Невідомі
Карпати 08:20 Візуальний код 08:50
ЗаАрхівоване 09:05 Телепродаж
09:35 Т/с «Гордість» 11:40 Край
пригод 11:55 Буковинські загадки
12:00, 18:20 Суспільна студія 13:10
Cтудія Токіо- 2020 13:50, 22:05 ХХХII
літні Олімпійські ігри. Церемонія
відкриття 18:55 Перша шпальта
19:30 Д/ц «Світ дикої природи»
19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:45
Доба Олімпійських ігор 03:00 ХХХII
літні Олімпійські ігри. Фехтування
04:00 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Спортивна гімнастика 04:35 ХХХII
літні Олімпійські ігри. Кульова стрільба
05:20 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Академічне веслування 05:50 ХХХII
літні Олімпійські ігри. Дзюдо

1+1
05.15 «Світське життя. 2021»
06.05, 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»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 «Одруження наосліп 7»
22.25 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ - 3. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦІ» (16+)

ІНТЕР
05:25, 23:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 14:40, 15:30, 16:10, 00:50
«Вещдок»
08:50 «Позаочі»
09:50 Т/с «Готель «Імперіал»

12:00 Х/ф «007: КУЛЯСТА
БЛИСКАВКА»
17:00 «Вещдок. Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ФАНТОМАС»
02:35 «Жди меня. Україна»
04:05 «Україна вражає»
04:30 «Орел і решка. Морський
сезон»

09.20 «Аферисти в сітях» (16+)
14.25 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ СОНЦЯ»
(16+)
16.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРНІВ» (16+)
18.50 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЦІПОНЬКА» (16+)
23.05 Х/ф «ТРИ МЕТРИ ВИЩЕ
НЕБА» (16+)

22.05 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Палмейрас - Універсідад
Католіка. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 07.50, 10.25, 14.40
Топ-матч 08.00 «HIGHTLIGHT SHOW»
08.55, 10.40, 21.55 Д/с «Класика
МЕГА
ЄВРО» 09.25, 11.10 «EURO NON
STOP» 12.45 Хорватія - Шотландія.
06:00 Страх у твоєму домі 06:50
УКРАЇНА
УЄФА ЄВРО 2020 15.00, 20.15, 22.30
Бандитська Одеса 08:50 Правда
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною життя 10:00, 01:35 Речовий доказ
Футбол NEWS 15.15 Чехія - Англія.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
11:10 Скептик 12:10, 05:30 Містична УЄФА ЄВРО 2020 17.05 Огляд турніру.
09.00 Зірковий шлях
УЄФА ЄВРО 2020 18.00 Огляд
Україна 13:05, 19:50 Секретні
10.40 Т/с «Мама моєї доньки» (12+)
території 14:05, 04:40 Дика природа ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020 18.30,
14.40, 15.30 Т/с «Вісімнадцятирічний Чилі 14:35 Божевільний світ 15:05,
21.25 «Тур ONLINE» 19.25 LIVE. Львів
олігарх» (12+)
20:50 Шукачі неприємностей 16:05, - Маріуполь. Чемпіонат України 22.20
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:45 НАСА: нез’ясоване 16:55, 22:35 Yellow 22.45 Архентинос - Рівер Плейт.
1/8 фіналу. Кубок Лібертадорес
23.00 Перші. Шоу Василя Голованова Океани 17:55 Неймовірні винаходи
18:50 Ремесла за призначенням
ТЕТ
СТБ
23:30 Вирішальні битви II світової
06.00 ТЕТ Мультиранок
05.25 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
00:30 Таємнича світова війна
09.00 Х/ф «ДВАНАДЦЯТЬ
КОЛИШНЮ» (16+)
МІСЯЦІВ»
К-1
07.45 «Врятуйте нашу сім’ю» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРСКІ ТА ГАТЧ»
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+) 06.30 «TOP SHOP»
12.45, 18.00 4 весілля
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
22.50 Т/с «Слід» (16+)
08.25 «Ух ти show»
16.00, 02.15 Панянка-селянка
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу під
ICTV
Полтавою
09.50 «Орел і Решка. Мегаполіси»
06.30 Ранок у великому місті
11.50 «Орел і Решка. Шалені вихідні» 19.30, 21.00 Танька і Володька
08.45 Факти. Ранок
22.00 Вечірка 2
12.50 «Орел і Решка. Морський
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
23.00, 23.30 Країна У
сезон»
10.15, 20.10 Дизель-шоу (12+)
00.00 ЛавЛавСar 3
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
01.00 Рятівники
11.50, 23.40 Скетч-шоу «На трьох»
18.10 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
05.50 Корисні підказки
(16+)
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»
12.25, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
22.00 «Орел і Решка. Дива світу 2»
НТН
ШЕРШЕНЬ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
05.00, 04.45 «Top Shop» 06.25
2+2
15.25, 16.10 Х/ф «ПЕРШИЙ ЛИЦАР»
«Правда життя» 07.50, 14.45, 17.00,
06.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ» (16+)
(12+)
02.50 «Випадковий свідок» 08.30,
08.10 Х/ф «ІНТЕРВ’Ю З ВБИВЦЕЮ» 12.30, 16.30, 19.00, 02.20 «Свідок»
18.45 Факти. Вечір
(16+)
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10» (16+)
09.00 «Страх у твоєму домі» 10.50,
10.05 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
12.10 «Загублений світ»
23.00 Т/с «Сліпа зона» (16+) 00.45
18.15 «Спецкор»
«Легенди бандитського Києва» 01.45
05.00 «Абзац!»
18.50 «Джедаі»
«Реальні злочинці» 03.15 «Речовий
06.00, 07.10 «Kids time»
19.25 «Спорт Тайм»
доказ» 03.45 «Правда життя.
06.05 «М/c Том і Джеррі»
19.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
Професійні байки»
07.15 «Орел і Решка»

НЕДІЛЯ, 25 ЛИПНЯ
Невидане»
12.10 «Орел і решка»
15.10 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ?»
17.10 Х/ф «НУ ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»
19.05 Х/ф «ДВОЄ: Я І МОЯ ТІНЬ»
21.00 Х/ф «МІЙ ШПИГУН» (12+)
23.10 Х/ф «ТРИ МЕТРИ ВИЩЕ
НЕБА 2: Я ТЕБЕ ХОЧУ»
(16+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 09:05,
01:45 Містична Україна 09:55
Правда життя 11:00 Речовий доказ
12:10, 23:00 Секретні території
13:05 Код доступу 15:05, 00:00
Вирішальні битви II світової 16:00
Титанік: наслідки 18:00, 00:55 Дика
природа Чилі 19:00 Океани 21:00
Як ми створили бомбу 02:35 Ілюзії
сучасності

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
10.15 Х/ф «НА ІНШОМУ КІНЦІ
ДРОТУ»
12.10 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
14.00 «Орел і Решка. Навколо світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.10 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ЧУЖИЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУЖІ» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЕЙН» (16+)
22.55 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА» (18+)

05.45 «Вар’яти» (12+)
06.05 «Хто проти блондинок?» (12+)
08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 Х/ф «КОРОЛІВСЬКИЙ
ФУТБОЛ-1
КОРГІ»
10.05 «Орел і решка. Земляни»
06.00 Архентинос - Рівер Плейт. 1/8
11.00 «Орел і решка. Дівчата.
фіналу. Кубок Лібертадорес 07.50,

09.50 Топ-матч 08.00 Твенте - ПСВ.
Чемпіонат Нідерландів 10.00, 15.00,
22.30 Футбол NEWS 10.15, 17.05
Львів - Маріуполь. Чемпіонат України
12.05 Огляд турніру. УЄФА ЄВРО
2020 13.00 Словаччина - Іспанія.
УЄФА ЄВРО 2020 14.50 Yellow 15.15
Швеція - Польща. УЄФА ЄВРО 2020
г. 18.50 Німеччина - Угорщина.
УЄФА ЄВРО 2020 20.40 Португалія
- Франція. УЄФА ЄВРО 2020 22.45
Д/с «Класика ЄВРО» 23.15 Верес Колос. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
11.00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 3D:
ГРУ ЗАВЕРШЕНО»
12.45, 13.45, 14.45, 23.00, 00.00,
01.00 Одного разу під Полтавою
13.15, 14.15, 23.30 Танька і
Володька
15.15 Х/ф «ДУМКАМИ
НАВИВОРІТ»
17.00 Х/ф «ІГРИ З ВОГНЕМ»
18.45 Х/ф «РОДИНА ЗА
ХВИЛИНУ»
21.00 Х/ф «ЗООНАГЛЯДАЧ»
00.30, 01.30 Країна У
02.15 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

НТН
05.45 «Втеча. Реальні історії»
07.05 Т/с «СБУ. Спецоперація»
11.05 «Україна вражає» 12.50
«Випадковий свідок. Навколо світу»
14.00 Т/с «Смерть у раю» (16+)
18.05 «Круті 90-ті» 19.00, 03.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «БЛИЗНЮКИДРАКОНИ» (16+) 21.35 Х/ф
«ВЕДМЕЖАТНИК» (16+) 00.00
Х/ф «ВИКРАДЕНИЙ» (16+) 01.55
«Таємниці кримінального світу»
03.30 «Випадковий свідок» 04.00
«Речовий доказ» 04.30 «Правда
життя. Професійні байки»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Плавання. Кульова стрільба 06:20
ХХХII літні Олімпійські ігри. Дзюдо
07:40 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Стрільба з лука. Стрибки в воду
10:30, 16:30 Студія Токіо- 2020 г.
11:00 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Дзюдо. Фехтування 18:00, 21:00,
00:00 Новини 18:20 ХХХII літні
Олімпійські ігри. Важка атлетика
20:20, 21:50 ХХХII літні Олімпійські
ігри 21:30 Доба Олімпійських
ігор 00:30 ХХХII літні Олімпійські
ігри. Тріатлон 03:00 ХХХII літні
Олімпійські ігри. Фехтування
03:25 ХХХII літні Олімпійські ігри.
Академічне веслування 04:30 ХХХII
літні Олімпійські ігри. Плавання

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС.
АПОКАЛІПСИС» (16+)
23.40 Х/ф «НОВІ МУТАНТИ» (16+)

ІНТЕР
05:55 Х/ф «ПРИГОДИ
ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
13:10 «Вещдок. Опережая время»
18:00 Х/ф «ФАНТОМАС»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «ВИНЕСЕНІ З МОРЯ»
22:20 Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
01:45 «Вещдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.50 Т/с «Затемнення»

17.00, 21.00 Т/с «Се ля ві» (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23.00 Т/с «Я заплачу завтра» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
05.55 «Хата на тата» (12+)
12.40 «МастерШеф. CELEBRITY»
(12+)
15.00 «СуперМама» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.45 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

ICTV
05.10 Особливості національної
роботи
06.55, 10.55 Багач - Бідняк.
Реаліті-шоу
07.55 Антизомбі
08.55 Секретний фронт
09.55 Громадянська оборона
11.55, 13.00 Х/ф «БУДЬ
КМІТЛИВИМ!» (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «КОПИ НА ПІДХВАТІ»
(16+)
16.40 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ШТОРМУ НАЗУСТРІЧ»
(16+)
20.55 Х/ф «ХИЖАК» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛІН-2:
ВИСОКА НАПРУГА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Вар’яти» (12+)
06.25 «Таємний агент» (12+)
07.45, 09.10 «Kids time»
07.50 «М/ф Том і Джеррі:
Шпигунські пристрасті»
09.15 Х/ф «ДЕННІС-МУЧИТЕЛЬ»
11.25 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:

ЛІТНІЙ ТАБІР»
13.05 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
15.00 Х/ф «ДВОЄ: Я І МОЯ ТІНЬ»
17.05 Х/ф «МІЙ ШПИГУН» (12+)
19.05 Х/ф «ШПИГУН ПО
СУСІДСТВУ»
21.00 Х/ф «КАНІКУЛИ» (16+)
23.00 «Improv Live Show» (12+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:35,
01:55 Містична Україна 09:25
Правда життя 11:00 Речовий
доказ 12:10, 23:00 Секретні
території 13:10 Легендарні
замки України 14:05 Легендарні
замки Закарпаття 15:00, 00:00
Вирішальні битви II світової 16:00
Як ми створили бомбу 18:00, 00:55
Дика природа Чилі 19:00 Океани
21:00 Титанік: наслідки 02:45
Ризиковане життя

09.50, 12.20, 14.35 Топ-матч 08.00
Валвейк - Феєнорд. Чемпіонат
Нідерландів 10.00, 15.00, 17.45,
20.15, 22.30 Футбол NEWS 10.15,
15.15 Yellow 10.30, 22.45 Шахтар Інгулець. Чемпіонат України 12.45
Верес - Колос. Чемпіонат України
15.30 «AUTO ГОЛ!» 2 сезон. 3 епізод
(Д. Попов) 16.00, 18.55, 21.25 «Тур
ONLINE» 16.55 LIVE. Металіст 1925
- Рух. Чемпіонат України 19.25 LIVE.
Десна - Чорноморець. Чемпіонат
України 22.00 Огляд ігрового дня.
УЄФА ЄВРО 2020

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «101 далматинець»
10.45 Х/ф «Діти шпигунів 2:
Острів утрачених мрій»
12.45, 13.45, 14.45, 22.30, 23.30,
00.30 Одного разу під Полтавою
13.15, 14.15, 23.00, 00.00 Танька
К-1
і Володька
15.15 М/ф «Геркулес»
06.30 «TOP SHOP»
17.00 М/ф «Ранго»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
18.45 Х/ф «Уяви собі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
20.45 Х/ф «Тисяча слів» (16+)
10.30 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
01.00, 01.30 Країна У
12.10 Х/ф «НА ІНШОМУ КІНЦІ
02.15, 04.45 Панянка-селянка
ДРОТУ»
14.10 «Орел і Решка. Навколо світу» 04.00 Щоденники Темного (16+)
05.50 Корисні підказки

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Загублений світ»
14.10 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ»
(16+)
16.40 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)
18.55 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
ВОСКРЕСІННЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВІТРЯНА РІКА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА-2» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Інтернасьйонал - Олімпія. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес 07.50,

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
«ВЕСЬ СВІТ В ОЧАХ ТВОЇХ...»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.55 «Випадковий свідок. Навколо
світу» 09.20 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 13.30 Х/ф «БЛИЗНЮКИДРАКОНИ» (16+) 15.30 Х/ф
«ВЕДМЕЖАТНИК» (16+) 17.55
«Легенди карного розшуку» 19.00
Х/ф «ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
20.50 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ ЗА
ТІННЮ» 23.00 Х/ф «ДЕЯКА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (18+) 01.00
Х/ф «ВИКРАДЕНИЙ» (16+) 02.55
«Речовий доказ»

n Домашня академія

Фото із сайту fs02.vseosvita.ua.

n Нехай смакує!

Мабуть не треба нагадувати, який
неповторно-приємний аромат
першого свіжого огірочка. Коли
ж свіжі трохи приїдаються, нам
хочеться швидше скуштувати
хрустких соковитих малосольних, а
затим – маринованих чи квашених
огірочків. Без них, як мовиться, і
обід не обід. Тож на часі – рецепти
із цим тугеньким низькокалорійним
дивовижним овочем – чи не єдиним,
котрий смакує саме незрілим
ЛІТНІЙ СУП З ОГІРКАМИ
ТА АВОКАДО

Фото із сайту edimdoma.ru.

Інгредієнти: 0,5 кг огірків, 1 велике стигле авокадо, 300 мл класичного
йогурту (без добавок), 1–2 зубчики
часнику, 1 ст. л. соку лимона, 1 ст. л.
оливкової олії, сіль, перець, приправи — до смаку, зелень для оздоблення.
Приготування. Огірки та м’якуш
авокадо подрібнити за допомогою
блендера. Додати інші інгредієнти й
добре збити. Якщо суп вийде занадто густий, можна влити трохи холодної кип’яченої води або мінералки
без газу. Перед подачею остудити,
поставивши на кілька годин у холодильник.
МАРИНОВАНІ

У гречці, перловці, пшоні тощо можуть
завестися жучки, особливо в літню
спеку. Проблема не в тотальному безладі
в господині, адже спіткати така прикрість
може навіть найприскіпливіших чистюль,
причина криється в неправильному
зберіганні круп. Як запобігти появі
неприємних «гостей» на власній кухні?
ВИБІР КРУПИ

Перш за все, аби уникнути появи у крупах жучків та черв’яків, не варто надто ними запасатися,
а розрахувати приблизну кількість на місяць-два.
Ви цілком можете провести первинну перевірку
продукту ще до покупки. Для цього потрібно уважно
подивитися на вміст упаковки (часто вони продаються в прозорих поліетиленових пакетах), перевірити на наявність павутинок. Якщо крупа фасується
в паперові чи картонні коробки, тоді варто звернути
увагу на дату виготовлення і термін зберігання.
ОБРОБКА КРУПИ

при закрутці не вбиратимуть її у себе
зі слоїка. Простерилізувати банки
та кришки. Покласти на дно слоїка
зелень та спеції, далі щільно викласти огірки. У каструлі закип’ятити воду
з цукром та сіллю. Зняти з вогню,
влити оцет. Одразу залити цим маринадом огірки й переставити банку з огірками в каструлю з киплячою
водою, поклавши на дно рушник або
спеціальну підставку. Накрити слоїк
кришкою і стерилізувати 5–8 хвилин,
після чого закатати. Перевернути банку, укутати до повного охолодження.

Інгредієнти: 2 огірки, 120 г фети,
4 ст. л. йогурту, 50 г маслин, невеликий болгарський перець, 1 ст. л. дрібно посіченого кропу, 2 ст. л. лимонного соку, 1/4 ч. л. меленого чорного
перцю.
Приготування. Болгарський перець змастити олією і запекти до готовності в духовці. Остудити, очистити від шкірки й насіння і нарізати
невеликими смужками. Фету покришити, додати несолодкий йогурт,
подрібнені перець і маслини, посічений кріп. Заправити лимонним
соком, притрусити меленим чорним
перцем, добре вимішати. Огірки нарізати вздовж тонкими смужками,
на кожну з них покласти по 1 ст. л.
начинки, згорнути в рулет і закріпити
шпажкою чи зубочисткою.

САЛАТ «ПРИВІТ ІЗ ГРЕЦІЇ»

ОГІРОЧКИ
«ХРУМКІ»

Після покупки крупу можна обробити, особливо якщо плануєте її тривале зберігання, — така
«процедура» допоможе запобігти появі небажаних
«квартирантів». Продукт можна покласти на декілька годин у морозилку чи винести на балкон у холодні періоди року або ж трохи підсмажити на пательні.
На смак це не вплине, а від жучків убереже.
ЗБЕРІГАННЯ КРУПИ

Крупу не варто зберігати в поліетиленових
кульках, щоб не спричинити неприємного запаху
та присмаку. Краще користуватися скляними чи
пластиковими контейнерами із кришками, що
щільно прилягають. У пригоді можуть стати і звичайні банки, проте перед використанням їх треба
простерилізувати.
Кращому зберіганню крупи сприятимуть покладені в контейнер часник (1–2 зубчики на кілограм),
перець чилі, лавровий лист, цедра лимона. Дехто
використовує і каштани. Аби вберегти продукт від
вологи, можна помістити в ємність торбинку чи вузлик солі. Від появи жуків врятує і шматочок фольги
або металева ложка. Оскільки під дією світла продукти можуть псуватися, то зберігати контейнери
краще в шафках. n

Р
Фото із сайту ukr.media.
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ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ ОБРИВУ ВОЛОТІ
НА КУКУРУДЗІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інгредієнти: 4–5 огірків, 100 г
оливок, по пучку зеленої цибулі
та кропу, 1 ч. л. діжонської гірчиці (або
сухої в зернах), сіль, перець, 2 ст. л.
оливкової олії.
Приготування. Огірки покраяти
тонкими півскибочками (за потреби
попередньо знявши шкірку). Нарізати оливки кільцями або півкільцями.
Цибулю і кріп дрібно посікти. Зсипати
все в салатник, посолити і поперчити
до смаку, додати олію та гірчицю, перемішати й одразу подавати до столу.

Фото із сайту xpert.com.

Фото із фейсбук-сторінки Вероніки ТРЕТЯК.

РОЛИ З ФЕТОЮ

Фото із сайту social.org.ua.

Інгредієнти: 1 л води, 2 гвоздички, 10 горошин запашного перцю,
2 лаврові листки, 1,3 кг огірків, 2 ст.
л. цукру, 1 ст. л. солі, 2 суцвіття кропу,
150 мл оцту (9%), 2–3 зубочки часнику,
листя вишні, дуба, смородини, а також
духмяні прянощі — за бажанням.
Приготування. Ретельно вимити огірки, залити водою і залишити
на 3–4 години, 2–3 рази змінюючи, — попередньо замочені огірки

Фото із сайту agronews.ua

І свіжими поласувати, і на зиму
засолити

Як зберігати крупу

Інгредієнти: 2 л води, 4 ст. л.
солі, 25 (!) ст. л. (з чубком) цукру,
400 мл оцту, 1 пачка гірчиці («Козацька» або «Міцна»), огірки.
Приготування. Попри непривабливий мутний вигляд розсолу
огірки мають чудовий смак — вам
обов’язково захочеться знову запастися ними наступного року.
З води, гірчиці, солі і цукру приготувати маринад, коли закипить, влити оцет. Огірки перебрати, помити,
щільно укласти в банки, повідрізавши хвостики. Залити маринадом
і стерилізувати 10–15 хвилин (залежно від розміру огірків та об’єму
слоїків). Закатати й укутати до охолодження. n

l термін – один місяць;
l проживання і харчування забезпечуються;
l оплата 500 грн на день;
l оплата проїзду в одну сторону.

Тел. 0506487916.
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емпіонат
Європи з футболу
2 0 2 0 р о к у. Ф і нал. Італія — Англія —
1:1 (0:1 — Люк Шоу, 2 хв.;
1:1 — Леонардо Бонуччі,
67 хв.); у серії післяматчевих пенальті — 3:2
11 липня 2021 року. Лондон (Англія). Стадіон «Вемблі». 67173 глядачі. Головний
суддя — Бйорн Кейперс (Нідерланди).
11 червня Євро-2020 стартував матчем між збірними
Туреччини та Італії. На той
момент букмекери ще вважали фаворитами турніру
французів, англійців та бельгійців. Проте продемонстрована «Скуадрою Адзуррою»
у тому поєдинку гра змусила
багатьох повірити у неабиякі
перспективи італійців. І рівно
за місяць — 11 липня — підопічні Роберто Манчіні грали
у фіналі!
Відразу було зрозуміло, що солодко номінальним господарям
на «Вемблі» не буде — адже
«гостями» були справжні
господарі-англійці. Парадоксально, але футбольний
світ за межами Англії майже одностайно підтримував
збірну Італії (футбол якої раніше далеко не всім і далеко
не завжди подобався!). Все
через події півфінального
поєдинку Англія — Данія,
долю якого у додатковий
час вирішив «вошивий» пенальті у ворота збірної Данії.
Британці цілком заслуговували і могли увійти у фінал
через парадні двері, але їх
навіщось завели туди через
чорний вхід…
Проте заледве встигло минути дві хвилини фінального матчу, а захисник
«Манчестер Юнайтед» Люк
Шоу вже вивів збірну Англії вперед — найшвидший
гол у фінальних поєдинках
чемпіонатів Європи! Навіть
збірна України у чвертьфіналі протрималася проти
підопічних Гарета Саутгейта
трохи довше…
Переможний для «Трьох
левів» рахунок тримався
не лише до перерви, а й
упродовж першої половини
другого тайму. Тож «Вемблі» просто навіснів і здавалося, що у ці хвилини вже

«Макаронники» божеволіли від футбольного щастя — тепер вони не лише чотириразові чемпіони
світу, а й дворазові чемпіони Європи!

Редакційний кріль «Газети Волинь»
чекає на звання Героя Італії!
Адже наш мольфар-куцохвіст передбачив
«Скуадрі Адзуррі» перемогу на Євро-2020
мало хто вірив у «Скуадру
Адзурру»… Проте зовсім
іншої думки був легендарний кріль-суперпрогнозист
«Газети Волинь». Наш вухань-сміливець — як і перед матчем — продовжував
упевнено прогнозувати перемогу збірної Італії!
І мудрий куцохвіст таки
не помилився! На 67-й
хвилині 34-річний захисник «Ювентуса» Леонардо
Бонуччі найшвидше розбирається у розгардіяші, що
виник біля володінь англійського голкіпера Джордана Пікфорда після подачі
кутового, зрівнює рахунок
і примушує притихнути навіжений лондонський стадіон!
Далі італійці продовжували бути активнішими,
проте в повітрі з кожною
хвилиною все більше вчувався запах додаткового
часу. Так воно і сталося:
1:1 — і два екстратайми
по 15 хвилин! У другому
з них Англія спробувала
дотиснути суперника — вочевидь, побоюючись «футбольної лотереї». Проте
справа до неї таки дійшла!
І тут за рахунку 2:3,
щоб вирівняти ситуацію,
англійці конче мали заби-

ти п’ятий пенальті. Робити це з якогось переляку
відправили 19-річного
Букайо Сака — хлопчину,
який на дорослому рівні
ще жодного разу не пробивав 11-метровий! Проти
цього тінейджера навіть
22-літній воротар «макаронників» Джанлуїджі
Доннарумма мав вигляд

у
« Вихід
чвертьфінал –
найбільше
досягнення
збірної України
на чемпіонатах
Європи.

»

справжнісінького дядька…
Голкіпер збірної Італії потягнув і цей удар, приніс
«Скуадрі Адзуррі» «золото», а собі — звання кращого гравця Євро-2020!
Після вирішального сейву Доннарумми Леонардо
Бонуччі підбіг до телекамери й емоційно прокричав
«It’s coming to Rome!» («Він
повертається до Рима!»).
У такий спосіб поглузувавши над словами англійської
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пісні 1996 року «Football’s
coming home» («Футбол повертається додому»).
До речі, італійці ще й
довели: футбольна історія
існує якраз для того, щоб
її переписувати. Адже ще ніколи раніше жодна зі збірних не вигравала серію післяматчевих пенальті на ЧЄ
двічі поспіль (нагадаємо,
у півфіналі підопічні Манчіні у такий само спосіб пройшли Іспанію).
Англійські вболівальники тієї ночі натхненно трощили рідну столицю, адже
«золото» на домашньому
ЧС-1966 так і лишилося єдиним трофеєм їхньої збірної.
Ну, а Італія божеволіла від
футбольного щастя — тепер
вона не лише чотириразовий чемпіон світу, а й дворазовий чемпіон Європи! Скажімо, «дідусі» — центральні оборонці туринського
«Ювентуса» та збірної Італії — той-таки невгамовний
34-річний Леонардо Бонуччі
та 36-літній Джорджо К’єлліні — зі всеохопної радості
геть втратили сором… Вони
привселюдно… вклалися
у ліжко відразу втрьох, примостивши між собою кубок
Анрі Делоне!
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Гарет САУТГЕЙТ,
головний тренер збірної Англії (як гравець
припустився фатального промаху в серії післяматчевих пенальті у півфінальному матчі з Німеччиною
на так само домашньому Євро-1996):
«Звичайно, ми дуже розчаровані.
Хлопці зробили все, що могли. Вони
дійшли далі, ніж ми в 96-му. Звичайно,
у роздягальні всім дуже боляче.
Вибір пенальтистів? Уся відповідальність на мені, я обирав виконавців на основі тренувань».
Леонардо БОНУЧЧІ,
захисник збірної Італії
(цмулячи пиво просто під
час післяматчевої пресконференції й запиваючи
його колою):
«Я заслужив на це, чи не так?
Сьогодні я питиму все!».
Віктор ЛЕОНЕНКО,
колишній нападник київського «Динамо» та збірної України:
«Те, що англійці боягузливо грали від оборони на «Вемблі»,
а потім знімали медалі після нагородження — неповага до турніру. Клоуни!
Я б повісив Саутгейта прямо на «Вемблі»… Англію дотягли до фіналу!».
ПРЯМА МОВА

Мирон МАРКЕВИЧ,
голова комітету національних збірних команд Української асоціації футболу, про виступ
головної команди країни
на Євро-2020:
— Якщо відштовхуватися чисто від
результату, то він позитивний. Якщо ж
говорити про гру, то питання є. Був хороший другий тайм у матчі з Нідерландами.
Перша половина гри з Північної Македонією. З Австрією зіграли відверто погано.
Реабілітувалися «синьо-жовті» в поєдинку зі Швецією. А ось матч проти англійців
не можна занести нашій команді в актив…
Такі гойдалки у грі — через коротку
лаву запасних. У нас є футболісти, без
яких ми не можемо обійтися, і все залежить від того, в якій вони формі. Андрій
Ярмоленко непогано виступив на турнірі, Руслану Маліновському травма таки
не дала зіграти на своєму максимумі.
Олександр Зінченко провів непростий
сезон за «Манчестер Сіті», і десь його
не вистачило. Хоча в матчі зі Швецією ми
побачили цього виконавця у всій красі.
Роман Яремчук начебто непогано виглядав, але вважаю, що цей нападник міг
зіграти і краще. В обороні у нас є проблеми, особливо в грі на другому поверсі.
Багато пропускаємо зі стандартних положень. n
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«Якби в наш час
на випускнім
батьки побачили сина
в «прикиді» такім…»»
n Стоп-кадр
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Пані Євгенія відпочила й знову збирається в ліс – там же лишився велосипед і зібрані ягоди.

79-річна «бабуся-спецназ»
дві ночі провела на дереві

ПІДСУМКИ «СТОП-КАДРУ» №6 (2021):

ІІІ місце
(50 гривень призових):

5

ся дощ і вона збилася зі шляху.
Розповідає, що їла сало з хлібом,
яке взяла із собою і перекушувала
лісовими ягодами. Спрагу тамувала росою і водою, яку цідила

що
« Розповідає,
їла сало з хлібом,
яке взяла із собою
і перекушувала
лісовими ягодами.
Спрагу тамувала росою
і водою, яку цідила
через тканину.

»

через тканину. Ночувала жінка на
дереві, вкрившись плівкою, яку
мала зі собою. Зізнається – побоювалася вовків.
Знесилену та виснажену її
привезли додому. Рідні одразу ж

викликали «швидку», медики якої
після огляду констатували: загрози життю та здоров’ю немає.
Люди ж дивуються, як старенька
перепливла через канал, бо хоч і
були біля водойми, навіть і не думали за ним шукати.
А вона запевняє: ані трохи не
злякалася і подолала не один, а
аж три канали.
– Красота і доброта. Невістка
обнімає, плаче, – каже пані Євгенія. І знову збирається в ліс, адже
там довелося залишити велосипед та зібрану чорницю.
– Це спецназ, а не тітка, – жартує Іван Гловацький, який був у
пошуковій групі, й радить чіпляти
їй на руку GPS, аби знову не згубилася.
Поліція подякувала всім, хто
допомагав та долучився до розшукових заходів. n

ІІ місце
(75 гривень призових):
Якби в наш час
на випускнім
Батьки побачили сина
в «прикиді» такім –
Вони могли б йому
по шиї надавати,
І не пустить додому
ночувати.
(Павло ОЛЕХ, м. Любомль
Ковельського району).
Більше про конкурс – у
липневому випуску нашого
місячника «Так ніхто не
кохав», який вже є у продажу
– запитуйте в листонош і
точках продажу газет.

ніхто
ТАК
не КОХАВ
№7 Ціна договірна
на

vvolyn.com.ua

Екстрасенс
Хаял Алекперов:
«Не залучайте любов
приворотами –
це великий гріх»
с. 8–9

Не мав грошей,
тому поїхав
до коханої на ровері...
з Індії до Європи!
l ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ Відстань у 6000 кілометрів не зупинила любляче серце. Тому
нам такк не
ця історія нагадує казку, якої нам
вистачає у нинішньомуу житті

Чак Норріс відмовився
від кар’єри, щоб доглядати
хвору дружину

Читайте на с. 10–11

ІСТОРІЯ НОМЕРА
Хто не знає найкращого
техаського рейнджера —
легенду кіно, зірку,
фахівця зі східних
єдиноборств? Та, мабуть,
небагатьом відомо, що
коли життя поставило
Чака Норріса перед
вибором між акторською
роботою та піклуванням
про дружину, його
рішення було достойним
справжнього чоловіка

Читайте на с. 3–4

Попри велику різницю у віці, пара довела,
що справжня любов творить дива.

Тур №7 (2021):
А сьогодні ми пропонуємо помізкувати над
підписами до цієї доволі колоритної літньої світлини
(фото внизу). Щось подібне бачили?
Кожен учасник може запропонувати до 27 липня будьяку кількість варіантів і надіслати їх нам на адресу: 43025,
просп. Волі, 13, м. Луцьк, «Так ніхто не кохав», або на
електронну – takvolyn@gmail.com.

n Фотофакт

Тризуб із кукурудзи
видно з літака

Фото із сайту pixabay.com.

Д

І хай Путін вдавиться!

Фото із сайту rodis.org.ua.

З нагоди 30-річчя незалежності України
на полі у селі Велика Олександрівка, що
під Києвом, висіяли величезний герб
України
ля його створення знадобилося понад
400 тис. насінин кукурудзи і 8 липня тризуб розміром 245,3 х 138 м внесли до Національної книги рекордів. Рекордний герб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту
«Бориспіль» і його добре видно з вікон літаків,
які пролітають над ним. Під тризубом також є
напис «I UA». Проєкт був створений з ініціативи
компанії AgriLab та Limagrain. n

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

Фото із сайту stb.ua.

липня мешканка села Висоцьк
на Дубровиччині пішла збирати ягоди та заблукала. Упродовж двох днів бабу Євгенію шукали поліцейські, прикордонники,
лісівники, рятувальники та місцеві
жителі. Мотоциклами, машинами
і пішки прочісували ліс понад сто
людей. Правоохоронці використали навіть квадрокоптер.
Пенсіонерка вийшла із лісу
сама в районі села Тумень, що
за більш як чотири кілометри від
її дому і всього за три кілометри
від державного кордону з Білорусією.
Пані Євгенію, яка прямувала
зі сторони церкви, помітили сільський голова із заступником, які
якраз об’їжджали територію сусідніх населених пунктів.
Жінка пояснила, що втратила
орієнтування після того, як почав-

Фото із сайту thesecondangle.com.

Олена МИТРОФАНОВА

Без сорочки,
з бантами
Школу покидаємо.
Хоч штани
лишилися!
Маємо, що
знаємо…
(Ірина ГАЛ,
смт Торчин
Луцького району).

Фото із сайту slovoproslovo.info.

В одинадцятім славнім
класі – файні хлопці-приколяси!
(Валентина КЛЮЧНІКОВА,
м. Луцьк).

Фото
Фо
о із
з сайту
са у slovoproslovo.info.
s o op os o o
o

Старенька з Рівненщини, що загубилася в лісі і яку шукали всім
селом, на щастя, знайшлася живою, хоч зовсім виснаженою

І місце
(125 гривень
призових):

Увага!
Не забудьте
вказати свої
дані, щоб
отримати
250 гривень
призових,
якщо
станете
абсолютним
переможцем
конкурсу.
Хай
щастить!

