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n Як нас дурять

Фото Тамари ТРОФИМЧУК.

Це тільки на Заході рятують худобу, використовуючи навіть гелікоптери.
А в нас влада робить усе, щоб селяни її позбувались...

У молочній столиці Волині —
Мильську — корів
доведеться доставляти
на пасовисько вертольотом?
Земельне питання стає визначальним
для існування села
Сергій НАУМУК

Пенсіонерка на власному досвіді переконалася, що залізти в кишеню до бідних шахраям набагато легше,
ніж у кишеню до багатих.

Причин багато: відходить
старше покоління, для яких
корова була обов’язковою на
обійсті, масовий виїзд на заробітки за кордон, небажання
молоді зв’язувати себе тваринництвом. Та навіть для тих, хто
ще хоче утримувати корову, на
перешкоді стає нестача землі,
перш за все пасовищ.

кщо нині проїхатися Волинню, то вже нечасто
на лугах побачиш череду
худоби. Поголів’я ВРХ щороку
скорочується. І перш за все за
рахунок одноосібників. Якщо у
великих агроформуваннях кількість більш–менш однакова, то
селяни потроху збувають своїх
годувальниць.

Ганна Андріївна хотіла виграти Я
145 000, а віддала шахраям
усі свої заощадження
«За життя мене ніхто ніколи не обманював.
Тільки у 85 років знайшлися аферисти на мою голову»

Тамара ТРОФИМЧУК

ля когось 800 гривень — невеликі гроші, а для
мешканки будинку престарілих, як у народі називають цей заклад, Ганни Андріївни Потайчук — все, що вона має на два місяці. 85-літня жінка
отримує дві тисячі гривень пенсії, з яких 75% йдуть
на оплату проживання в пансіонаті. На руках залишається 400 гривень, які використовує виключно на ліки.
І саме ці останні копійки видурили в неї так звані організатори акції.
Усе почалося з того, що одного не дуже прекрасного дня пані Ганна побачила в газеті рекламу: «Ми
розшуку ємо головного переможця призової акції,
щоб вручити йому суперприз — 145 тисяч гривень».
Як з’ясувала згодом пані Ганна, до читачів зверталася
медіум і астрологиня Марія Дюваль із Києва. Інвалід

Д

n Резонанс

Убив в ліжку колишню
дружину, а потім наздогнав
і… зарубав доньку

ІІ групи, яка живе на таблетках, уколах і потребує дороговартісної операції на очах, вирішила, що саме ця
людина їй допоможе — дасть кілька тисяч гривень.
Тож подзвонила за вказаним номером, назвала свою
дату народження. З нею пообіцяли зв’язатися. І незабаром це зробили.

було сказано,
« Вщолисті
відповідальна комісія визнала
нашу героїню лідером, вітає
з перемогою і просить готуватися
отримати великі гроші.

»

Через тиждень у пансіонат надійшов лист із повідомленням, що Потайчук Г. А. — головний переможець
акції. Лист виглядав солідно: з печатками, підписами,
надрукований на білосніжному цупкому папері. Було
сказано, що відповідальна комісія визнала нашу героїню лідером, вітає з перемогою і просить готуватися
отримати великі гроші. Дату вручення коштів обіцяли
назвати згодом. Окрилена пенсіонерка одразу повірила своєму щастю. Тому коли після першого листа
прийшов другий, не вагаючись, виконала його умову.
У ньому було сказано, що для підтвердження участі
у «чесному» змаганні потрібно купити щось із товарів
фірми. Ганна Андріївна припустила, що це логічно, і вибрала невеличкий будильник. Вирішила: річ потрібна
та й коштувати повинна недорого.

Закінчення на с. 3

Фото із сайту 4studio.com.ua.

Сподіваючись виграти 145 000 або
принаймні 30 000 гривень в акції «Дата
народження може зробити вас багатим»,
пенсіонерка з Луцького геріатричного
пансіонату Ганна Андріївна Потайчук віддала
шахраям дві свої місячні пенсії. Жінка
написала в редакцію листа з проханням
вивести дурисвітів на чисту воду і розказати
всім про те, чим вони насправді займаються.
І якщо виконати перше прохання не в нашій
компетенції — на це є відповідні органи,
то друге журналістам цілком під силу. Отож
їду в геріатричний пансіонат, де зустрічаюся
з Ганною Потайчук

Закінчення на с. 4

Нові подробиці трагедії у Луцьку – на с. 15
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Організація запрошує на роботу

бетоняра, арматурника, електрозварника,
монтажника залізобетонних конструкцій, стропальника,
штукатура.
Офіційне працевлаштування.
Вахтовий метод роботи: 15 днів через 15.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ТА СПЕЦОДЯГОМ.
ТЕЛ. 0509770080.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!
85-річна волинянка після
операції на серці вирощує
для церкви квіти
Прикрашання
храму букетами —
заняття не тільки
цікаве і творче,
а й богоугодне.
Людина, заходячи
до церкви, залишає
всі проблеми
та життєву суєту
за порогом Божого
дому. Завдяки
квітам його поособливому
гармонійний
вигляд налаштовує
на молитву, мир
та любов
Лія ЛІС

Свято-Миколаївському храмі УПЦ
(МП) села Пульмо
нині Ковельського району перед кожним богослужінням з’являються
нові барвисті композиції. Їх створюють боголюбиві парафіяни, котрі

У

сіють квіти спеціально
для церкви. Серед них
і 85-літня Ганна Михайлівна Марчук, яка, незважаючи на свій поважний
вік і перенесену складну
операцію на серці, опікується тим, щоб у Божому
домі завжди були свіжі
букети. Ганна Михайлівна каже: «Батюшка, сама
вже не можу піти до церкви, то нехай квіти перед Богом свідчать про
мою віру і любов. І якщо
Господь ще продовжив
мені віку, то мушу послужити Йому», — пише
у фейсбуці священнослужитель Олександр
Черевко. — От і дивуєшся тій вірі і духовності,
котра є у душах таких
людей. Буду молити
милосердного Господа,
щоб дав можливість Ганні Михайлівні ще не один
рік вирощувати квіти для
храму».

n Календар
30 ЛИПНЯ

Сонце (схід – 5.27, захід — 20.46, тривалість дня —
15.19).
Місяць у Овні, Тельці. Дні Місяця 21/22.
Іменинники: Марина, Леонід, Людмила.
31 ЛИПНЯ

Сонце (схід – 5.28, захід — 20.45, тривалість дня —
15.17).
Місяць у Тельці. Дні Місяця 22/23.
Іменинники: Іван, Степан, Леонтій.
1 СЕРПНЯ
Квіти — це найгарніше,
що Господь створив,
але забув наділити душею.
Фото Олександра ЧЕРЕВКА.

2 СЕРПНЯ

3 СЕРПНЯ

Сонце (схід – 5.33, захід — 20.40, тривалість дня —
15.07).
Місяць у Близнюках. Дні Місяця 24/25.
Іменинники: Георгій, Євгеній, Іван, Семен, Федір.
4 СЕРПНЯ

Сонце (схід 5.34, захід – 20.38, тривалість дня – 15:04).
Місяць у Близнюках. Дні Місяця 25/26.
Іменинники: Олексій, Марія, Михайло.
5 СЕРПНЯ

Сонце (схід – 5.35, захід – 20.37, тривалість дня – 15.02).
Місяць у Близнюках. Дні місяця 26/27.
Іменинники: Віталій, Андрій, Федір, Михайло, Анна.

n Погода
Ганна Марчук каже, що на вирощування рослин не шкодує
ні сил, ні часу.

Фото із фейсбук-сторінки Сергія ЛЮБЕЖАНІНА.

«Поки всі діти
мучили котів,
я бавилася куркою»
Селянка Оксана так піклувалася про
бабусину птицю, що та стала… ручною
Олена КУЧМА

-річна жителька Журавників Луцького району каже, що трапилося
це ще коли вона була школяркою.
За її словами, сім’я завжди мала велике господарство, тож і курок було немало. Якось
одна з крилатих прищемила десь собі лапу,
її стан постійно погіршувався.
— Це ранило мене до глибини душі. Вона
була чорненька, така красива. Тому, коли бабуся мене заспокоювала, позаяк у житті таке
буває, я все одно вперто вірила, що моя улюблениця виживе, — пригадує жінка.
Пані Тетяна каже, що піклувалася про курку
ліпше, аніж про немовлят: і годувала, і поїла,
і перев’язки робила. А батьків запевнила, що
з’їсти її не дасть, мовляв, хай вже краще своєю смертю помре.
— Носилася я з нею тижнів зо два, а потім…
курка стала на лапи. Правда бігати, як колись,
вже не могла, бо дуже шкутильгала. Але найдивнішим було те, що тільки-но я вигукувала:
«Курочка!», — вона негайно до мене приходила. І кликати потрібно було тільки так, інакше
не реагувала. Тож поки всі діти мучили котів,
я бавилася куркою, — розповіла селянка.

42
Таким трофеєм пишався б кожен рибалка.

Ірусина ПРИХОДЬКО

нями на озері
Люб’язь приватний
підприємець Сергій
Любежанін із Любешова
спіймав чималу щуку. Вона
важила більше шести кілограмів, а завдовжки сягала
майже метра.
Чоловік розповів, що
любить рибалити з сім’єю.
Тож часто залучає рідних поєднати відпочинок

Д

Сонце (схід – 5.30, захід — 20.43, тривалість дня —
15.13).
Місяць у Тельці. День Місяця 23.
Іменинники: Григорій, Роман, Степан.
Сонце (схід – 5.31, захід — 20.41, тривалість дня —
15.10).
Місяць у Тельці. Дні Місяця 23/24.
Іменинники: Ілля, Олександр, Олексій, Іван, Микола,
Сергій, Петро, Костянтин.

Підприємець із донькою
спіймав величезну щуку

Своїм уловом
він похизувався
у фейсбуці

www.volyn.com.ua

та хобі. Цього разу дружина Ольга ловила моменти
на камеру, а донечка Аріна
допомагала татові.
Пан Сергій зазначив, що клюнула риба
на воблер (один з видів
штучних приманок, виготовлений з особливого
пластику або дерева).
— Вже втретє маю такий трофей. Попередньо
виловив щуку вагою
7,150 кілограма та завдовжки 110 сантиметрів,
а також сома — 9,3 кілограма, — зазначив волинянин.

Жнива зіпсували дощі
На сонячну погоду, крім відпочивальників
на берегах Світязя, нині сподіваються аграрії, адже
ще не весь урожай в коморі, а кожен день негоди —
це втрати. Втім, літо цьогоріч з характером:
то приходить з аномальною спекою, то стає
прохолодним
а прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії Голі, 30 липня буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 13–
18 градусів вище нуля, а вдень — від 25 до 30. За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього дня було 2005го — плюс 32, найхолодніше — 1962-го, мінус 4 градуси.
31-го утримається хмарна погода, але більше дощитиме. Місцями навіть слід чекати грози та граду. Вітер
знову буде південно-західним, 5–10 метрів за секунду.
Вночі температура повітря прогріється до 18 градусів,
а вдень до 27–28.
Перший день серпня буде хмарним, але без істотних опадів. Вітер зміниться на західний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — плюс 13–18 градусів, вдень — 23–28.
2-го серпня сонце час від часу виглядатиме з-за
хмар. Але слід очікувати короткочасного дощу. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде така ж, як напередодні, а вдень — до 21–
26 градусів вище нуля.
У Рівному 30-го липня буде переважно сонячно.
Лише ввечері небо затягнеться хмарами, опади не передбачаються. Температура повітря вночі — плюс 18 градусів, а вдень сягне
майже 30. Наступні два дні погода не зміниться.

З

Ведуча рубрики
Ірина КРАВЧУК.
Тел. 72-39-32

www.volyn.com.ua
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Інфографіка Сніжана ХОМЕЦЬ, zaborona.com.

Ганна Андріївна
хотіла виграти 145 000,
а віддала шахраям
усі свої заощадження
Фото Тамари ТРОФИМЧУК.

Закінчення.
Початок на с. 1
Тамара ТРОФИМЧУК

В Європу піде газ обхідною трубою,
а в Україну — російські танки?

-Д

Це — найбільша загроза після добудови «Північного потоку-2» (на фото) в обхід
нашої країни по дну Балтійського моря, на яку погодились США та Німеччина
Василь РОГУЦЬКИЙ

а тлі «досягнень» Володимира Зеленського на міжнародній арені його
попередник Петро Порошенко виглядає як слон проти моськи. Порошенко міцно
тримав західних союзників у кулаці і, як тепер
зрозуміло, завдяки надзусиллям вибивав у них
і безвіз, і Угоду про асоціацію, і антипутінську
коаліцію. Нічого про Україну без України.
Це було залізне правило при п’ятому Президенту.
На жаль, зараз усе навпаки. Все вирішу-

Н
За цю порожню пластмасову коробку
літня жінка сплатила аферистам 450 гривень.

і порядності колишня радянська людина Ганна Потайчук
думала, що словесно достукається до аферистів. Просила, вимагала повернути їй
800 гривень. У відповідь лише
надходили нові пачки листів.
Чому освічена жінка, колишній начальник цеху, яка
мала в підпорядкуванні кілька сотень працівників, раптом настільки втратила пильність, що після першого разу
знову наступила на ті самі

бачать: вона людина освічена, тож не посміють її дурити.
Авжеж…
Тепер Ганна Андріївна
вірить, що їй допоможе суд,
де з неї, враховуючи вік і статус, не візьмуть судового
збору і нададуть безплатного
адвоката. На жаль, мені важко поділити оптимізм старшої людини. Тому мораль
цієї історії така: не вірте, що
хтось просто так захоче дати
вам великі гроші, не дзвоніть

пізніше повідомили, що проста
« Ще
пенсіонерка Потайчук Г. А. вийшла на новий
рівень везіння і виграла вже не 145 тисяч
гривень, а 145 тисяч євро.

»

граблі, пенсіонерка пояснити
не може. Каже:
— Мене, напевно, зачарували. Я не хотіла ніяких грошей їм висилати. Але зі мною
наче щось зробилося. Сама
собі зараз дивуюся. Думаю,
там є і ясновидці, й астрологи, кого вони тільки туди
не залучили. Вони мою енергію висмоктали, тим більше, що я їм відкрила таємницю (жінка надіслала в Київ
копії посвідчень про інвалідність, ветерана праці, дитини війни, жертви сталінських
репресій. — Авт.). Зробила
це в надії, що аферисти по-

на номери всіляких акцій. Ці
люди вам не допоможуть
— вони допомагають тільки собі. А з приводу, куди
дивиться поліція, скажу, що
весь цей лохотрон називається маркетинговою акцією.
Таким чином вони продають
свої товари. Крім того, у всіх
так званих документах, які
спочатку так вразили Ганну
Андріївну, внизу написано
дрібним шрифтом: «Зразок.
Не вважати документом».
Тож судитися з аферистами
можна до другого пришестя.
А краще обходити їх десятою
дорогою. n

виглядає
« Зеленський
безпорадним, поки лідери
інших країн за його
спиною приймають
рішення, які стосуються
нашої держави.

»

ється без оглядки на Київ. Зеленський виглядає безпорадним, поки лідери інших країн
за його спиною приймають рішення, які стосуються нашої держави. Мова насамперед про
добудову трубопроводу «Північний потік-2»
з Росії в Німеччину. Спочатку США були категорично проти цього проєкту, вводили санкції,
але зрештою Байден, на якого в Україні багато
хто покладав надії, відмовився від них і домовився з німцями про добудову «Потоку».
Для України це може обернутись катастрофою. Не тому, що ми отримаємо менше грошей від транзиту газу (приблизно 40 мільярдів

гривень щороку. — Ред.), а тому, що Москва
може спокійно атакувати нашу державу, і навіть бомбити її, адже це Європі нічим не загрожує, бо газ іде в обхід України.
Європа має газ. Росія — гроші. А Україна — проблеми. Німеччина та США, звісно,
кажуть про якісь гарантії Україні і про допомогу, якщо Росія нападе, але більшість експертів вважають ці запевнення приблизно
такими ж, як і сумнозвісний Будапештський
меморандум. Зрештою, як влучно зазначає
публіцист Віталій Портников, Кремлю нічого не заважає просто підірвати українську
трубу, щоб повністю завантажити «Північний
потік-2». Вони таке вже робили з туркменською трубою.
Тим часом іншого шляху в нас, ніж на Захід,
нема. Навіть попри такий «сюрприз» від партнерів. Україна має зробити висновки і бути
більш консолідованою, фаховою і наполегливою із західними союзниками у відстоюванні
своїх інтересів. Тим паче, що категорично
проти рішення США та Німеччини виступила,
наприклад, Польща. Підтримують нас й інші
держави. Та й самі американці заявляють, що
твердо стоять на позиції територіальної цілісності України і будуть допомагати нам озброєнням — просто, мовляв, бізнес є бізнес.
У такій ситуації ні в якому разі не можна надувати губи у бік Заходу, починати йти на примирення і шукати добра в кривавих очах Путіна.
Цього не можна робити ні Зеленському, ні його
наступнику. Бо дорога на Схід — це смерть
держави і нові смерті українців. Маємо пам’ятати про це, коли знову підемо до виборчих
дільниць.

КОМЕНТАР

Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент, лідер «Європейської
Солідарності», пропонує свою підтримку
главі держави Володимиру Зеленському:
«По суті, Україну беруть у залізні лещата
з усіх боків, тиснуть погодитися на «оборудку»,
пропонують черговий Будапештський меморандум 2.0 без справді надійних, юридично
зобов’язальних гарантій для України. Це ми все
вже проходили і більше не віримо…
Поки не завершено будівництво «Північного
потоку-2», поки не сертифіковано весь газогін,
поки ним не пішов газ — нічого не втрачено. Наші
міжнародні партнери мають побачити сильну
і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає
ніяких «договорняків» за своєю спиною.
Президенту Зеленському треба їхати у Вашингтон і тиснути руку президенту Байдену (зустріч заплановала 30 серпня. — Ред.). Обов’язково. Але їхати туди він повинен, маючи за спи-

ною підтримку:
l Партнерів, яким не все одно, буде чи
ні «Північний потік-2»;
l Друзів України, які будуть переконувати
і Вашингтон, і Берлін своїми аргументами проти
«путінського газогону»;
l Громадянського суспільства й експертного середовища в Україні, яке має в один голос
вказувати на хибність американсько-німецької домовленості;
l А також підтримку
опонентів чинної влади, які
можуть нещадно критикувати і сперечатися всередині, але сьогодні мають
бути об’єднані
спільною метою
недопущення «Північного потоку-2».
Фото prm.ua.

умала, це ж простіше
простого — будильник, — каже, усміхаючись крізь сльози, літня жінка. — В каталозі, щоправда,
він виявився недешевим —
200 гривень. Але це тільки
в каталозі, бо для мене стало
всі 450. Чекайте, зараз я вам
покажу цей будильник, — Ганна Андріївна неслухняними
пальцями розкриває невелику упаковку. У ній лежить біла
пластмасова коробочка, абсолютно порожня всередині.
Ні часового механізму, ні батарейок немає. Просто шматок пластику за 450 гривень!
Про це шахрайство обурена пенсіонерка написала
Марії Дюваль. У відповідь
астрологиня попросила вибачення найщирішими словами і в якості компенсації пообіцяла 30 000 гривень. Але
для цього треба було заплатити 350 гривень за переказ
коштів. Пенсіонерка, трохи
подумавши, знову вирішила, що справа вигідна.
А далі почалася катавасія.
«Виграні» гроші то обіцяли
надіслати поштою з приміткою «Особливо цінний товар», то писали, що пошта
дуже завантажена, тому Марія Дюваль буцімто організувала власну службу доставки, якою от-от передадуть
гроші. Ще пізніше повідомили, що проста пенсіонерка
Потайчук Г. А. вийшла на новий рівень везіння і виграла
вже не 145 тисяч гривень,
а 145 тисяч євро. Це засвідчували представники фондів
із різних країн — Великобританії, Франції, Німеччини. Всі
вони вітали волинянку з перемогою. Навіть під час нашої
розмови на подвір’ї пансіонату працівниця передала Ганні
Андріївні два конверти.
— Бачите, що роблять?
Пруть і пруть, — гірко усміхнулася пенсіонерка. — Я їх
спочатку в смітник викидала,
а тепер тримаю на всяк випадок. Може, знадобляться
у суді.
Подібних листів вона отримує по десять на тиждень,
починаючи з березня. Коли
зрозуміла нарешті, що має
справу з шахраями, стала писати їм. Привчена до порядку
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Юрій БУТУСОВ,
головний редактор сайту
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Перемога над «деким»
Президенту Зеленському варто спробувати
відповісти на ключове питання: чому ж ЄС не
демонструє «залізної підтримки» України?
ожливо, тому що «дехто» в керівництві України бореться з Путіним вмовляннями припинити агресивні
дії та навіть боїться назвати ворога на ім’я, щоб не
псувати з агресором особистих стосунків?
Можливо, тому що «дехто» на Банковій не коментує загибель українських воїнів на фронті, каже, що у нас велике
перемир’я, і поводиться так, ніби нічого важливого на лінії
зіткнення не відбувається?
Можливо, тому що навіть на річницю збиття росіянами
боїнга МН-17 президент Зеленський не написав, хто саме
це зробив та хто має за це відповідати у суді, перед нашою
країною в тому числі?
Можливо, тому що «дехто» в керівництві України призначив проросійського політика на посаду начальника комітету з
розвідки при главі держави України та провалив усі розвідувальні операції проти Росії, в тому числі спільні з НАТО?
Можливо, тому що керівництво України лише говорить
про реформи та шлях до ЄС і НАТО, а насправді структури
оборони та безпеки залишаються «совковими», стратегії реформи армії нема?
Ніколи не матиме надійних союзників країна, керівництво
якої вимагає захисту від інших і мало що робить для свого
власного захисту.
Ніколи не матимуть потрібної допомоги ті, хто стоїть у позі
жертви та безпорадно благає агресора припинити злочини.
«Залізну підтримку» від ЄС Україна матиме лише тоді,
коли ми самі продемонструємо власну «залізну волю» дати
відсіч Путіну, якщо ми покажемо, як ефективно чинити опір.
Саме опір Росії підняв хвилю підтримки України у війні, саме
готовність іти до кінця у боротьбі за незалежність.
Для початку треба перемогти в собі цього «декого», перестати його лякатись, назвати речі у війні своїми іменами. А тоді
буде доречно робити закиди комусь іншому. Це наша війна, і це
нам треба бути чесними перед собою. Перемога над словом
«дехто» — це перший крок до перемоги України. n

М

Маєток — це ще не все «покращення»: минулого літа дружина пана Корявченкова купила собі другу Toyota Land
Cruiser. Вартість такого автомобіля — 80-250 тисяч доларів залежно від комплектації.

Юзік добудовує гігантський
«садовий будиночок»
Незабаром депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу»
Юрій Корявченков може переїхати жити за Київ
Микола ДЕНИСЮК

гідно з декларацією за
2020 рік, його дружина Тетяна
володіє земельною ділянкою у
18 соток у селищі Проців Бориспільського району, де серед об’єктів незавершеного будівництва значиться
«садовий будиночок» у 260 квадратних метрів. Однак коли журналісти
видання «Країна» побачили його на
власні очі, то зрозуміли, що Юзік
був занадто скромним. «Будиночок»
виявився великим двоповерховим

З

маєтком на завершальній стадії будівництва — залишилось провести
лише оздоблювальні роботи.
Сама місцина, де стоїть «хатина», виглядає дуже затишно, її оточує сосновий ліс. А при з’їзді з траси,
яка веде в аеропорт, до дому «слуги
народу» йде відремонтована дорога з пофарбованими бордюрами та
свіжою розміткою. «Країна» пише,
що вартість таких котеджів тут — від
300 до 500 тисяч доларів залежно від
стадії будівництва.
А зараз Юрій Корявченков живе

таких
« Вартість
котеджів тут — від 300
до 500 тисяч доларів
залежно від стадії
будівництва.

»

на Позняках на Дніпровській набережній у трикімнатній квартирі площею 104 квадратні метри. У сусідньому будинку, до речі, мешкає Євген
Кошовий, відомий також як Лисий. n

n Проблема

У молочній столиці Волині — Мильську — корів
доведеться доставляти на пасовисько вертольотом?
Фото Сергія НАУМУКА.

Закінчення. Початок на с. 1
Сергій НАУМУК

ильськ — одне з тих сіл, яке
сміливо можна назвати молочною столицею Волині.
Тамтешні люди здавна тримали багато корів. Там нікого не здивуєш,
якщо їх на обійсті три і більше. І нині
на 318 фактичних жителів припадає
більше 200 корів. А ще у мильщуків
— 43 коня, 31 трактор, 6 зернозбиральних та 9 картоплезбиральних
комбайнів. Словом, люди господарюють.
Одним із таких хазяїв є Микола
Дацюк. У 2003 році він переїхав у
село з Луцька. Зізнається, що тоді
дуже віддалено розумів, що таке
корова. Тим не менше за цей час
став справжнім господарем. Нині
утримує їх аж 15.
— За минулий рік здали близько
230 тонн молока. І це тільки на мій
пункт, а в селі є ще один. Я заплатив
92 тисячі гривень податків, — розповідає Микола.
У Мильську є ще кілька господа-

М

Микола Дацюк: «Влада нам спочатку каже, що землі нема, а потім одному
виділили 50 га, іншому — 30 га».

рів, які мають справжні сімейні ферми. Правда, вони їх створили власними силами, без допомоги влади
та великого бізнесу. Тому про них не
трублять в інтернеті. Але вся ця ідилія з молоком, зайнятими людьми
та сімейними фермами може стати
спогадом.
Справа у тому, що під час розпаювання колгоспу під пасовища
відвели землі, які розташовані далеко від села. Перед ними — неви-

требувані паї, які нині облогують. І
от їх добра Рожищенська міська
рада (Мильськ входить у Рожищенську територіальну громаду) хоче
віддати великому фермеру із іншої
територіальної громади, який уже
має понад 3000 га. Відтак доступ до
пасовища буде вельми утруднений.
— Ми дізналися про це, і влада
призупинила процес. Але почали кіпіш про наповнення бюджету.
Тут встрягаю я, — розповідає Ми-

худобу —
« Вирощувати
це єдиний дохід, який
у нас залишився.
»
кола Дацюк. — На земельній комісії піднімають орендну плату до
12 відсотків від нормативної грошової оцінки землі, бо, мовляв, треба
наповнювати бюджет. Тоді запитують, чи я не відмовлюся. А на сесії
не дають землі ні мені, ні йому, хоча
йшлося про наповнення бюджету.
Та й з приміщеннями, де утримуємо
худобу, проблеми. Ніяк не можемо їх
оформити, бо маємо замкнуте коло:
йдеш до земельників — подавай документи на будівлю, йдеш на приватизацію — вимагають документи на
землю.
— Нам дотинають, мовляв,
Тихотин і Бортяхівка мають приблизно стільки ж землі і 5 мільйонів гривень за оренду, а Мильськ
— лише близько 50 тисяч. Зате за
минулий рік здали поверх 450 тонн

молока і в село надійшло більше
2,67 млн грн. І це не враховуючи
того, що багато хто возить молочні
продукти у місто на продаж, — каже
депутат Рожищенської міської ради
Валерій Куденчук.
— Роботи тут ніякої немає. Тому
вирощувати худобу — це єдиний
дохід, який у нас залишився. Хоч і
ціна на молоко невелика. Інакше —
або на Польщу, або спитися. Якщо
ми прозбуваємо корів, то й сирзавод змушений буде скорочувати
людей. На чому він працюватиме?
Так воно не пройде. У партизани не
підемо, але дійде до того, що отак
просто не віддамо, — з притиском
каже ветеран афганської війни Володимир Шепелюк, який утримує
10 голів ВРХ, в тому числі 5 корів.
У цій справі нашкодити можна одним рухом. Точніше, одним
рішенням Рожищенської міської
ради. Бо якщо паї, що лежать між
селом і пасовищем, роздати, то корів вертольотом ніхто на луки не доставлятиме. І якщо землю виділяти
тільки великим господарствам, то
про розвиток громади варто забути. Можна просто запити холодною
водою всі ті сімейні ферми, зайнятість сільських людей і так далі. Але
то вже буде після нас. За іншої каденції. n
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n Нічого собі!
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Фото із сайту 5.ua.

Наче зняли скальп: дівчина через
перукарку залишилася без волосся
і потребує пересадки шкіри
У 18-річної Анастасії Котик із Сарн в опіковому відділенні
Рівненської обласної лікарні діагностували хімічні опіки голови ІІІ ступеня
Ірина ПАСІЧНИК

олода жінка вирішила
зробити мелірування
волосся і звернулася
до фахівчині, яку порадила подруга. Записалася до перукаря
через інстаграм-листування.
— Домовилися зустрітись
у неї вдома 24 червня о 10-й
годині. Мені нанесли фарбу. Через деякий час відчула, що дуже
пече. Перукарка сказала, що
це нормально, мелірування
любить тепло, — розповідає
Анастасія. За словами дівчини,
згодом дискомфорт посилився,
почала боліти голова. Тоді попросила перервати процедуру,
але перукарка ще дофарбувала нижнє волосся й лише після

М

цього почала її змивати. А коли
сушила і розчісувала клієнтку,
помітила що випало багато волосся, а на тім’ячку з’явилося
почервоніння. Та й сама перу-

звернулася до сімейного лікаря,
а той скерував до дерматолога,
далі — візит до хірурга, тоді —
до травматолога, який виписав
направлення в опікове відділен-

дня Анастасія зауважила, що коси
« Наступного
інтенсивно випадають разом зі шкірою.
карка теж відчула, що їй печуть
пальці.
Наступного дня Анастасія
зауважила, що коси інтенсивно випадають разом зі шкірою,
але вирішила не казати батькам.
Про наслідки візиту до перукаря
мати дізналася аж через чотири дні. 29 червня постраждала

»

ня Рівненської обласної лікарні.
Там діагностували хімічний опік
та госпіталізували.
Оксана Котик, мама Анастасії, розповіла, що під час консультації травматолог порадив
звернутись до правоохоронців.
Але жінка спочатку вирішила поспілкуватися з «перукаркою». Під

Результат роботи недипломованого майстра – складні опіки голови.

n Що то за напасть?

n Стихія

Яскраво-рожеві калюжі небезпечні для шкідників,
але не для людей
Фото із сайту pravdatutnews.com.

Про злив речовини
невідомого
походження
в полі між селами
Колоденка і М’ятин
Рівненського
району повідомив
поліцейський офіцер
громади. Слідчооперативна група
на ґрунті між паями,
які обслуговує один
із агрохолдингів,
виявила хімічний
препарат на площі
635,8 кв.м
Ірина ПАСІЧНИК

ожеві калюжі на полі
на території Корнинської громади за п’ять
кілометрів від Рівного помітив велосипедист Олексій
Машта. Чоловік їздить тут
двічі на місяць, але таке бачить уперше. Зізнається,
під час прогулянки відчув
ядучий запах — хімічний.
— Подивився, помітив, що тут розлита якась
речовина такого кислотного кольору, — розповідає
очевидець, який і повідомив про побачене поліцейського офіцера громади
Тараса Шепелюка. Правоохоронець звернувся в екологічну інспекцію, ДСНС

Р

прийом, тож залишились лише
односторонні повідомлення. Тоді
пані Оксана знову приїхала до дівчини, щоб поговорити, та вона
заперечила факт мелірування
і заявила, що компенсовувати
лікування не буде.
Анастасія Котик написала
заяву в поліцію з приводу нанесення тілесних ушкоджень.
Правоохоронці перевіряють інформацію щодо інциденту. Наразі проходить судово-медична експертиза, а дівчина очікує
на пересадку шкіри голови. n

час зустрічі та зізналася, що самоучка й фарбує тільки родичів.
— Коли показала на фото
рани своєї дитини, дівчина попросила не звертатися в поліцію
й обіцяла, що підтримуватиме
фінансово під час лікування, —
розповіла пані Оксана.
Як і домовилися, жінка надсилала «майстрині» чеки за ліки.
Але та раптом зникла — перестала відповідати на повідомлення і дзвінки. Почистила також
і спілкування з Анастасією в інстаграмі, де домовлялися про

Ще з’ясовують: спеціально чи випадково препарат
для обробки посівів потрапив у ґрунт.

та зареєстрував інцидент
на лінії «102».
Рятувальники огородили територію захисною
стрічкою, взяли зразки
повітря, а екоінспектори
відібрали зразки ґрунтів.
До експертизи долучилися
працівники Держспоживслужби. Вони мають встановити, що це саме за речовина. Окремо відібрали
проби рідини та обробленої сої, яка росте на межі
з калюжами.
Згодом стало відо-

мо: рожева речовина —
це «Префект», сертифікований в Україні препарат, дія якого спрямована
на боротьбу з яйцями та личинками шкідників, що гинуть після обприскування.
Клас небезпеки — третій
з існуючих п’яти.
Саме з обробкою посівів сої керівник громади
пов’язує появу рожевих
калюж. Він припускає, що
скид міг бути як аварійним,
так і навмисним.
— Орендує земель-

ні паї ТзОВ «Акріс-агро».
Воно займається виробництвом та експортом сої,
кукурудзи та соняшнику.
Нам було повідомлення
про те, що вони здійснювали обробіток своїх полів
21–22 липня. Відповідно є
підозра, що це є їхня робота, — коментує голова
Корнинської громади Роман Горбатюк-Василейко.
Представники фірми
також приїхали на місце
вивчити ситуацію. Запевняють, зацікавлені в обробітку
землі — отже, будуть проводити певні розслідування, дивитися, де чиї площі.
Бо є ще фірма «Акріс Агро
Груп», яка теж має тут зону
відповідальності.
Експерти провели обстеження повітря навколо
ділянки і встановили, що
небезпечних речовин воно
не містить. Запевняють:
загрози для людей немає.
Служба порятунку також
координує процес утилізації агропідприємством речовини.
За фактом забруднення
земель речовинами, шкідливими для життя, здоров’я
людей або довкілля слідчі
внесли відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань. n

Блискавка спалила… школу
У Перекальському ліцеї навчається 140 дітей.
У Зарічненській громаді обіцяють, що попри
великі збитки 1 вересня учні сядуть за парти. Доки
триватиме відновлення 2-го корпусу навчального
закладу, діти ходитимуть у дві зміни
Олена МИТРОФАНОВА

озряд вдарив у будівлю освітнього закладу, що в селі Перекалля Вараського району, близько першої ночі. На місце
події прибули кілька пожежних бригад, працівники лісгоспу
та місцеві жителі. Вогонь гасили майже до п’ятої години ранку.
Стихія знищила два початкових класи, кабінет німецької
мови, спортивну кімнату, садочок короткотривалого перебування дітей, музей. Унаслідок пожежі згоріли 360 квадратних метрів
покрівлі та 145 квадратних метрів перекриття. Стало непридатним приміщення, де навчалось близько 50 учнів. У Зарічненській
громаді вже почали проєктно-кошторисні роботи. Фінанси обіцяють залучити у найкоротші терміни. n
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Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108
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n Гаряча точка
Фото Ірини КРАВЧУК.
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Укрзалізниця виплатить
120 тисяч сім’ї чоловіка, який
п’яним потрапив під потяг
Родина загиблого відсудила у компанії
компенсацію через його смерть на станції
«Ківерці»
Леонід ОЛІЙНИК

ати та дружина волинянина отримали по 60 тисяч
гривень морального відшкодування. Укрзалізниця
подавала на апеляцію, аби оскаржити це рішення,
але програла її.
Нещасний випадок трапився 17 червня 2017 року на станції
«Ківерці». Близько 21-ї години чоловік у стані сп’яніння потрапив під потяг «Київ–Ковель». Від отриманих травм він помер на
місці. 31 липня поліція закрила розслідування за «відсутністю
в діях кримінального правопорушення». Відомо також, що у
момент аварії чоловік був нетверезий, у його крові виявили
8,63 проміле алкоголю, що в 40 разів перевищує норму.
Як ідеться у постанові Волинського апеляційного суду від
19 липня, у жовтні 2020 року мати загиблого подала до суду на
Укрзалізницю з вимогою виплатити компенсацію за моральну
шкоду, заподіяну смертю сина, у розмірі 180 тис. грн та 10 тис.
грн для оплати послуг адвоката.
З аналогічною вимогою звернулася і дружина загиблого. У
Ківерцівському районному суді обидва позови задовольнили
частково.
Укрзалізниця подала апеляцію, у якій просила суд скасувати рішення. Втім, Волинський апеляційний суд вирішив не
задовольняти її. Феміда мотивувала це тим, що, згідно із законом, юридична або фізична особа компенсує шкоду, заподіяну
їхнім працівником під час виконання службових обов’язків. n

М

Злодій виніс із хати золота
і срібла на 21 тисячу гривень
39-річна жителька Берестечка, зайшовши до
оселі, не побачила на звичному місці ювелірних
прикрас
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

оки жінка займалася домашніми справами, зловмисник безперешкодно проник у хату і поцупив дві
обручальні золоті каблучки, два ланцюжки, кулон
та срібний перстень. Господиня оцінила коштовності у
21130 гривень.
Працівники відділу поліції №2 (м. Горохів) Луцького
районного управління поліції ГУНП у Волинській області
відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці вкотре закликають
усіх бути обачними, замикати вікна й двері своїх осель. n
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Вдосвіта у селян
згорів трактор
Ніхто не розуміє, чому це трапилося
Тетяна МЕЛЬНИК

липня на світанку до служби порятунку надійшло
повідомлення про те, що в селі Довгів Мар’янівської громади горить трактор.
Вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини міста
Горохова Головного управління ДСНС разом із працівниками місцевої пожежної охорони з Мар’янівки оперативно
прибули на виклик і ліквідували загоряння.
Вогонь знищив моторний відсік, кабіну, салон і колеса.
Ймовірну причину пожежі встановлюють.
Цього ж дня по 9-й ранку до служби «101» надійшло
повідомлення про загорання цегляної господарської будівлі на вулиці Ватутіна в Рожищі. До місця виклику прибули рятувальники із смт Дубище та місцева пожежна команда з Копачівки. Пожежу ліквідували о 09:42. Полум’я
знищило речі домашнього вжитку. Лихо сталося через
коротке замикання в електромережі. n
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Водойма стала небезпечною для людей.

Селяни покинули всі свої справи, аби прийти на збори.

«У ставку смердить
і часто бачать здохлу рибу...»
Більше сотні жителів Сільця Луцького (донедавна Горохівського)
району вийшли на протест проти приватної особи, яка вже давно
розпоряджається місцевою водоймою
Ірина КРАВЧУК

еляни кажуть, що у ставку суттєво знизився рівень
води, до того ж вона почала
смердіти. З цього приводу 25 липня у громаді провели збори. На них
зійшлося більше сотні небайдужих
місцевих мешканців. Рішуче налаштовані люди вимагали в орендаря пояснити, чому водойма перебуває у занедбаному стані.
За словами ініціатора зібрання Сергія Струся, орендар ігнорує
думку людей.
— Ми бунтуємо через безлад.
Скрізь бруд і гори відходів, — зазначив він.
Місцеві мешканці кажуть, що
колись у ставку вони могли купатися: вода була чистою, а чагарники
регулярно прибирали.
Інший сільчанин, Олександр
Гуменюк, теж зазначив, що раніше
проблем не було, нині ж ситуація
протилежна: орендар відверто забруднює довкілля й порушує елементарні правила безпеки. За його
словами, він навіть протягнув у воді
колючий дріт, внаслідок чого багато людей отримали поранення.
Та ще й рибу, скоріш за все, годує
невідповідним чином, бо її часто
помічають мертвою.
Вислухати обурених громадян
приїхала представниця орендаря

С

Галина Войтович. Жінка зазначила, що має всі необхідні документи. За договором, ставок орендував Олександр Іванович Войтович
у 2006-му.
— Угоду продовжували, її умови зараз ніяк не порушуються. Вона
діє до 2023-го. Наразі ми не хочемо припиняти співпрацю. Усі до-

дали, як постраждали від такого
нововведення: «У мене собака там
лапу покалічив, довелося шити»,
«Я ним порізав ногу», «Орендар ходить з вівчарками і залякує ними,
щоб ніхто не купався». Мало того,
люди навіть показали фото мертвої
риби.
Правоохоронці вислухали се-

навіть протягнув у воді колючий дріт, внаслідок
« Орендар
чого багато людей отримали поранення. Та ще й рибу,
скоріш за все, годує невідповідним чином, бо її часто
помічають мертвою.
кументи офіційно оприлюднені, їх
ніхто не може підробити. Стверджую, що тут все законно, — зазначила пані Галина.
На її доводи люди відреагували
масовим обуренням: мовляв, деякі документи недійсні, бо не мають
необхідних реквізитів. Розмова переросла у сутичку, а згодом і штовханину. На місце події прибули правоохоронці.
Аби довести, що орендар діє
незаконно та ігнорує прохання
жителів громади, селяни вирішили показати поліцейським «все
як є». Вони знайшли у воді колючий дріт і витягли на берег. При
цьому присутні по черзі розпові-
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лян і порадили звернутися до суду,
мовляв, справу мають передати
на розгляд компетентним органам.
Запрошений юрист, який мав
пояснити, чи порушується договір
і, якщо так, то за якими пунктами,
так і не прибув. Тож ініціатор зборів
Сергій Струсь подав заяву у поліцію. Далі, за словами старости
села Наталії Сірук, ситуацію мали
вирішувати у судовому порядку.
Втім, 26 липня орендар погодився добровільно розірвати договір
до кінця року й підписав відповідне
зобов’язання. Також громаді пообіцяли повністю очистити водойму
від забруднень. n

А

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ,
що на підставі рішення сесії сільської ради за № 16/111 від 10.07.2020 року розроблена містобудівна документація «Детальний план території власної земельної ділянки площею 0,44 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Боратин
Луцького району Волинської області».
Ознайомитись із містобудівною документацією, подати пропозиції та зауваження (на ім’я сільського голови у письмовій формі) можна за адресою: 45605, Волинська обл., Луцький р-н, с. Боратин, вул. Центральна, 15, тел. (0332) 70–53–35. Громадські слухання щодо обговорення та затвердження детального плану
території відбудуться 20.08.2021 року об 11 год. за адресою: с. Боратин, вул. Центральна, 15 (приміщення
сільської ради).

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

www.volyn.com.ua

n Такі реалії
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n Пульс тижня

Один житель княжого міста дронами
через кордон переправляв цигарки,
а інший дельтапланом — людей
Колаж із сайту volyn.com.ua.

Помешкання обох
правопорушників
обшукали
Сергій ВИШЕНЬКА

равоохоронці встановили, що 31-річний мешканець райцентру займався
доставкою контрабандних тютюнових виробів у Польщу й під-

Чоловік, який перед дітьми перерізав
горло собаці, поки що на волі
Йому обрали запобіжний захід
Ірусина ПРИХОДЬКО

гідно з матеріалами слідства, житель села Старий
Загорів Володимир-Волинського району в присутності двох малолітніх дітей кухонним ножем перерізав яремну вену своєму псу. Внаслідок завданих тілесних
ушкоджень тварина загинула. Днями місцевий суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. До слова, вчинення такого кримінального правопорушення (жорстоке поводження з тваринами) карається
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. n

З

П

Аферисти цьогоріч ошукали
понад 80 нововолинців
Пройдисвіти користувалися шахрайською
схемою «дзвінок із банку»

час обшуків
« Під
вилучили два

Роксолана ВИШНЕВИЧ

автомобілі й причіп,
якими підвозив
до місця злету
товар.

»

шукував осіб, які мають навички
керування малими літальними
апаратами, пояснював їм схему
афери й забезпечував необхідними засобами для подолання
кордону.

Є ж у нас «таланти»: щоб товар не впав під час польоту, використовували
спеціальне кріплення.

Під час обшуків у нього вилучили два автомобілі й причіп,
якими він підвозив до місця злету
товар, засоби зв’язку та печатки,
ймовірно, для підробки документів.
А польські правоохоронці викрили іншого порушника, також
31-річного жителя Володимира,
од
під час спроби переправлення
еправ
дельтапланом 24-літнього
ітнього громагро

дянина України у сусідню країну.
Крім того, у нього вилучили
транспортні засоби, за допомогою яких дельтаплан доставляли
до кордону, мобільні телефони й
документи на автомобілі іноземної реєстрації.
Вирішується питання про
повідомлення волинянину про
підозру. В обох випадках триває
досудове розслідування. n

n Варто знати

опри неодноразові роз’яснення правоохоронців,
люди потрапляють «на гачок» до зловмисників,
втрачаючи значні суми. Зовсім недавно жителька шахтарського міста позбулася 23 000 гривень. Вона
повірила людям, які зателефонували їй та, назвавшись
працівниками банківської установи, під приводом необхідності розблокування картки попросили назвати
персональні дані та реквізити карток. Внаслідок дій
псевдобанкірів, які так само випитали необхідну інформацію, втратили 30 000 та понад 47 000 гривень
ще двоє жителів Нововолинська.
Правоохоронці постійно нагадують: аби не стати жертвою шахраїв, за жодних обставин не повідомляйте нікому персональних даних, реквізитів рахунків, не виконуйте
ніяких дій на прохання «працівників» банків. Варто піти
в фінустанову й все з’ясувати на місці. n

П

Де зробити щеплення від COVID-19?

До смерті побив
38-літнього односельця

Колаж із сайту volyn.com.ua.

На Львівщині
и
підтверджено 3 випадки
захворювання
на коронавірус,
викликані ДЕЛЬТАштамом в осіб, які
під час інкубаційного
періоду перебували
у Великобританії та Росії.
Усім довелося лікуватися
у стаціонарі. Стан пацієнтів
поліпшується
Оксана КРАВЧЕНКО

лгоритм захисту від «Дельти» такий самий, як і від
«класичного» вірусу: носити маску, мити руки, дотримуватися дистанції, уникати
масових скупчень людей. Але
найефективніший спосіб змен-

А

Трагедія сталася у Бубнові ВолодимирВолинського району
Олена КУЧМА

нями до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка, який звернувся до них
із травмами голови. Правоохоронці з’ясували, що
між потерпілим і його 39-річним односельцем виник
конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік отримав ушкодження голови та обличчя. Постраждалий прийшов
додому, але згодом йому стало зле. Сусіди викликали
«швидку», та волинянин від отриманих травм помер.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових
розслідувань Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали. Триває слідство, під час якого
будуть з’ясовані усі причини та обставини злочину. n

Д

ення смертельної загрози —
шення
щеплення.
лення.
Нині
ині на Волині діє 89 пунктів
та 7 центрів
нтрів масової вакцинації,
які працюють
адреюють щоденно за адре
сами:
• місто Луцьк, просп.
прос Відродження,13. Години роботи:
9.00–15.00.
• місто Луцьк, вул. Бенделіані, 7. Години роботи: 9.00–15.00.
• місто Луцьк, просп. Волі,
66-а. Години роботи: 9.00–
15.00.

• мі
місто Луцьк,
вул.Стефаника,
3-а.
вул.С
3
Години
роботи: 9.00–15.00.
Го
• місто Ковель, вул.Театральна,16. Години роботи: 8.30–15.00.
• місто Володимир-Волинський, вул. Павлова, 20. Години
роботи: 10.00–15.00.
• місто Нововолинськ,
просп. Дружби,19. Години роботи: 9.00–14.00.
Отримати рятівну ін’єкцію
може кожен, хто звернеться
за цими адресами. n

Жінка після прибирання у квартирі
опинилася в операційній
Потерпілу доставили до Нововолинської лікарні

n Біда

Сергій ВИШЕНЬКА

Під колеса автівки потрапив 3-річний малюк
У малечі діагностували численні переломи
Олена КУЧМА

Н

ещодавно в Іваничах
Володимир-Волинського району трапилася ДТП. На вулиці 8-го

Березня автівка наїхала
на 3-річну дитину, яка раптово вибігла на дорогу. Свідки
кажуть, що вона вискочила з-за фури, що була припаркована на узбіччі. Водій

не встиг загальмувати, тому
малюк отримав серйозні ушкодження. Малечу спочатку
госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потім перевезли в обласну дитячу. Усі
деталі аварії з’ясовують правоохоронці. n

ителька шахтарського міста під час прибирання оселі впала і зламала руку. Лікарі оперативно надали їй допомогу. Після огляду потерпілій
встановили діагноз — вивих кісток правого передпліччя з повним відривним переломом голівки променевої
кістки.
Тож без хірургічного втручання обійтися не вдалося. Операцію провели ортопеди-травматологи Тарас
Родзь і Роман Брус. Наразі стан пацієнтки покращується. n

Ж
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

29 липня 2021 Четвер

Погляд

n Адреса біди

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного
радактора «Газети Волинь»

Якщо Україна воює
заради «Сватів», то…
навіщо воювати?
Або що такого поганого
в російськомовному серіалі
елеканал «1+1» всупереч мовному закону
продовжив показувати російською мовою
серіал «Свати», участь у створенні якого
брала Студія «Квартал 95». Заради того, щоб
мати змогу крутити це кіно, суд і Служба безпеки України навіть викреслили з «чорного списку» одного з акторів цього серіалу — росіянина
Федора Добронравова, який палко підтримує
окупацію Криму. При цьому і Володимир Зеленський, і багато українців щиро не розуміють,
чому російськомовні «Свати» — це погано.
Відповідь проста. Тому що «Свати» — це війна.
Саме так. Адже такі малоросійські серіальчики — це потужний русифікаторський
фактор. Якраз після багаторічного бомбардування таким кіно для значної частини українців
стає «какая разніца», яка мова і який, зрештою,
прапор. Україна перетворюється на Малоросію. Останні опитування показують неймовірну
цифру, в яку не хочеться вірити — 41% (!) громадян нашої країни вважають, що «росіяни й
українці — один народ, який належить до одного історичного й духовного простору» (серед
виборців ОПЗЖ таких аж 80%).

Т

опитування показують
« Останні
неймовірну цифру, в яку не хочеться
вірити — 41% (!) громадян нашої
країни вважають, що «росіяни й
українці — один народ.

www.volyn.com.ua

»

Це бачить Путін, ще голосніше кричить, що ми
«адін народ», і посилає танки «визволяти» його.
Вбиває, окуповує та нищить. Тож, аби «просто
пєрєстать стрєлять», треба спочатку просто
перестати знімати усілякі «Свати». Тоді орді
не буде чого пертись до нас.
Україну атакують не лише на Донбасі, а й
на інших фронтах, насамперед інформаційному. Це ж очевидно. І соромно, коли солдати тримають військовий фронт, а «пересічні»
не можуть піти на «велику» жертву і просять повернути російськомовні «Свати», бо українська
мова їм «історично» вухо ріже. І соромно, що
на такій позиції стоїть глава держави. Виходить, він закрив телеканали Медведчука лиш
тому, що бачив у ньому конкурента і не хотів,
щоб той заважав йому самому виховувати нове
покоління малоросів і годувати їх «Сватами»?
P. S. Ну і, по-друге, звісно, треба просто
виконувати мовний закон, навіть якщо він
суперечить інтересам партнерів Володимира Зеленського по кінобізнесу.
ДО ТЕМИ

Олег БАЗАР, журналіст:
«Не так давно у мене був цікавий діалог з одним із чільних «кварталівців». Про культурну політику їхньої команди.
– Ви хочете, щоб в культурі домінували умовні «Свати»?
– А що не так зі «Сватами»? Чудовий продукт,
ми писали героїв із себе і наших родин…
Я просто офігів і навіть не знав, що на таке
відповісти.
Тому не дивуйтесь рішенню «плюсів». «Свати» — це святе. Це — улюблене дітище Самого.
Ніззя єго уродовать украінскім язиком». n

Минуло десять скорботних
днів, як Волинь сколихнула
жахлива звістка: в Печихвостах
ах
на Горохівщині сталася страшна
шна
аварія, в якій загинуло троє
людей. Рани від непоправної
втрати ятритимуть довіку серця
ця
тих, хто похоронив своїх рідних
их

Фото із сайту vl.npu.gov.ua.

Село ще не скоро оговтається від шоку після трагедії.

матологу цього відділення Романові
Якобчуку, завідувачу реанімаційного
відділення Олександрові Якобчуку,
всім медикам Горохівської і Волинської обласної лікарень, які дбали
і дбатимуть про її рідних. Здавалося,
почуття переповнювали її, коли висловлювала вдячність усім донорам,
кров яких була такою необхідною Вадимчику.

зі зламаними
« Дівчатко
рученятами вже йде
на поправку, а ось
дев’ятирічний братик
із набагато складнішими
травмами, на жаль,
почувається гірше.

»

Я довго просила пані Ларису Євгенівну продиктувати номер її банківської картки. Потрібні реквізити знайшла у Facebook на сторінці Ані Новосад (номер картки
5168 7427 2680 0125 Слободюк
Лариса Євгенівна). Чомусь думається, що багато хто виявить бажання допомогти постраждалій родині.
Попереду ж бо у внука й зятя — довготривале дороговартісне лікування.

АНДРІАНІ У ВЕРЕСНІ
ВИПОВНИЛОСЯ Б ТІЛЬКИ
ЧОТИРИ…

Нехай професіоналізм лікарів і Божа
милість із нашими молитвами допоможуть і 28-річному Андрієві Байраку.
Його мама Наталія Петрівна висловила
вдячність лікарям-травматологам Волинської обласної лікарні Олегові Каліщуку і Михайлові Валігурському, всім
працівникам цього медзакладу, завдяки
яким Андрій іде на поправку після двох
складних операцій на ногах та руці.
Наталія Петрівна, яка чи не щодня
пропускає крізь себе людський біль,
бо працює фельдшером Печихвостівської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини, каже, що
відрадно, що є серед нас люди, яких
не потрібно просити про допомогу.
Рідні постраждалих в аварії, з якими
розмовляла, одними із перших такими назвали подружжя Оксани і Тараса
Щерблюків, а також своїх близьких,
друзів, односельчан…
…Від Андрія Байрака в лікарні
не відходить дружина Оксана. Обоє
сумують за загиблою донечкою
Андріаною, якій у вересні виповнилося б чотири рочки, але… Тепер
ангелятко спостерігатиме з Небес
за мамою, татом та восьмирічним
братиком Дениском.
Нехай береже всіх Господь. n

n Добра справа
Фото-скрин з ютюб-каналу «Рожева душа».

Завдяки волонтерам 95-річна
жінка відвідала могили рідних

Аліна ВІТИНСЬКА

адії Омелянівні –
95 років. Нині вона
мешкає в селі Тростянець на Ківерцівщині в
будинку для літніх одиноких людей. Коли туди потрапила, їй було – 87.
Жінка дивом пережила
голод, війну, а потім ув’яз-

Н

Фото Катерини ЗУБЧУК.

нення на далекій чужині
– сибірську каторгу. Коли
вернулась на Батьківщину, поховала єдину доньку,
якої не стало в 2008-му.
Вона й не сподівалась,
що її хоч хтось навідає, ба
більше – здійснить сокровенну мрію. Це зробила
волонтерка благодійного
проєкту «Чарівна Скриня»
Анастасія Рудик, в рамках
якого добродії допомагають одиноким. Мрія цієї
жінки вразила команду
найбільше. Вона не хотіла
матеріальних речей і не

вірила, що її бажання побувати на могилах рідних
може збутися.
Днями Надія Омелянівна відвідала рідне село
Сильне, в якому не була
8 літ і вже й не сподівалася там побувати. Найпер-

ше волонтери завезли
бабусю на кладовище, де
поховані її батьки і донька.
Потому була зустріч з односельцями, друзями і родичами, які проживають у
Сильному, що на Ківерцівщині. n

Відсидівши за вбивство батька,
повернувся додому й укоротив
віку… матері
Трагедія сталася 22 липня у Маневичах
Богдана КАТЕРИНЧУК

ак буває, розмірковує чоловік, коли зійшлися двоє
людей, які не змогли одне
заради другого чимось пожертвувати. А відмовився Василь
Мороз від своєї «стихії», коли
в якийсь момент йому стало
ясно: треба щось міняти у житті.
— У мене серце слабе, —
каже Василь Миколайович. —
І коли б залишився у тому ритмі,
який мав багато років, роз’їжджаючи по весіллях, то мене б
досі вже, мабуть, закопали.
Хоч і пропонували контракти,
та я сказав: «Хлопці, я переходжу на своє рідне — живопис».
Чоловік не просто від весіль
відмовився, а й від чарки. Він
вибрав здоровий спосіб життя.
Його дні ось уже впродовж років
п’ятнадцяти заповнені роботою
над картинами, яка стала для
нього, як сам каже, релаксом,
самолікуванням — фізичним
і духовним. А ще він виготовляє
гітари й дає перші уроки гри
на цьому інструменті охочим
сільським хлопчакам. Пригадує,
як колись узявся за майстрування гітари, «не маючи зеленого
поняття» — як мовиться, всліпу
(«це зараз інтернет усе підкаже,
а тоді виручали хіба старі книги»). Сьогодні, коли на рахунку
Василя Миколайовича не менше 70 інструментів, зроблених
із нуля чи відреставрованих,
він знає досконало, які породи
дерев потрібно підібрати, аби
гітара видавала гармонійні звуки. А ось чи може зробити такий
інструмент людина, котра сама
не грає, не тямить у музиці?
Коли про це зайшла мова, чоловік сказав:
— Може, звичайно, взятися
за цю справу той, хто просто
має здібності столяра, якщо
буде з чогось копію робити.
Але людина далека від музики,
не знаючи тонкощів звучання,
не настроїть інструмент так, аби
жодна нотка не фальшивила.

овідомлення про виявлення тіла в селищі до поліції
надійшло в обідню пору. Слідчо-оперативна група
на місці побачила 63-річну жінку, в якої були численні
забої та синці. Вона лежала на власному подвір’ї без ознак
життя.
Поблизу місця трагедії правоохоронці затримали
її сина — 36-літнього місцевого мешканця. Як встановили,
лише напередодні він повернувся із в’язниці: у 2017 році
був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що
спричинили смерть його батька. За повідомленням сектору
комунікації поліції Волині, трагічного дня вранці у нього з матір’ю виник конфлікт, після якого син, котрий був напідпитку,
наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу. Далі витягнув її на вулицю, а сам сховався. Втративши свідомість,
від отриманих травм пенсіонерка померла. Зловмиснику
оголошена підозра за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу
України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
Молодий чоловік двічі сидів за ґратами й щоразу виходив
на волю достроково. Зокрема, за тяжкі тілесні ушкодження, що
спричинили смерть батька, згідно з вироком одержав 5 років
і шість місяців. Повернувся додому раніше на рік і два місяці. Судячи з телесюжету, односельчани на камеру говорити
не хотіли, боячись за своє життя, оскільки зловмисник, за їхніми словами, — агресивний, особливо, коли вип’є. І матері від
нього діставалося — сусіди бачили її із синцями та забоями.
Тепер за те, що вкоротив їй життя, йому загрожує до 10 років
ув’язнення. n

«У МОЄМУ РІДНОМУ СЕЛІ
Є ЛІС, РІЧКА — ТЕ, БЕЗ ЧОГО
НЕ МОЖУ СЕБЕ УЯВИТИ»

Пані Надія зосталася одна–однісінька на білому світі.
Останнє, чого вона хотіла – відвідати могили рідних.
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Катерина ЗУБЧУК

Т

ЗА ДЕВ’ЯТИРІЧНОГО
ВАДИМЧИКА ТЕПЕР
БОРЮТЬСЯ КИЇВСЬКІ МЕДИКИ
И

Цими днями вдалося поспілкууватися з мамою загиблої 34-літньої
ої
Світлани Личак Ларисою Слободюк.
к.
Словами не переповісти горе матері, яка похоронила другу свою дитину: майже двадцять років тому помер
від невилікованої хвороби 14-літній
син Петро.
Донька Світлана була матері розрадою, сама раділа материнству...
Коли писалися ці рядки, пані
Лариса супроводжувала з реанімаційного відділення КП «Горохівська
багатопрофільна лікарня» в травматологічне відділення Волинської
обласної лікарні зятя Михайла. Його
стан наразі є важкий, потрібні ще хірургічні втручання. Восьмого серпня Михайлові Анатолійовичу виповниться 40 років. Попереду, дасть
Бог, довге життя. Має заради кого
витримати все, що судилося долею,
бо вдома татуся чекає восьмирічна
донечка Оксаночка. Дівчатко зі зламаними рученятами вже йде на поправку, а ось дев’ятирічний братик
із набагато складнішими травмами,
на жаль, почувається гірше. У Луцьку
йому зробили операцію на ніжки, однак один Бог знає, скільки їх ще буде
потрібно для повного одужання.
Цього тижня дядько Олександр
і його дружина Марія транспортували Вадимчика в одну з київських
клінік. Пані Лариса попросила адресувати сердечну вдячність завідувачу травматологічного відділення КП
«Горохівська багатопрофільна лікарня» Анатолію Шекеті, лікарю-трав-

Поліщук-самітник пише картини,
виготовляє гітари і різьбить по дереву
Закінчення. Початок на с. 16

Леся ВЛАШИНЕЦЬ
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n Пульс тижня

n Особливий випадок

Лариса Слободюк поховала доньку і вимолює
здоров’я для травмованих зятя та онуків…

Волинянка вже
8 років проживає
в будинку престарілих
і не вірила, що її мрія
може збутися

НОВИНИ З КАМЕНЯ

www.volyn.com.ua

На картинах Василя Мороза, які виставлені в кімнаті, що
швидше нагадує експозиційний
зал, — в основному пейзажі. Є
тут і поліські краєвиди, і карпатські.
— Це вже з написаного раніше, що залишилося після того,
як роботи перебрали, — каже
Василь Миколайович. — Маю
постійних клієнтів, які купують
картини на подарунки. Дехто
вже цілу колекцію придбав. Багато моїх пейзажів у Камені та й
у Луцьку є. Буває, щось на замовлення виконую, і не на ДВП,

П

Серед двору, порослого травою, — умивальник, нехитрий атрибут побуту
невибагливого господаря обійстя.

а на полотні, то те не залежується.
А стосовно того, що на картинах зображена природа, додає:
— Малюю те, що люблю.
У моєму рідному селі є ліс, річка, без яких не можу жити. Тому
й не подався нікуди зі свого
Олениного. Хоч була така можливість. Коли відслужив в армії
й вернувся додому, то мене за-

постійних
« Маю
клієнтів, які купують
картини на подарунки.
Дехто вже цілу
колекцію придбав.

»

прошували в одну з київських
фірм, котра якраз відкривалася, — потрібен був різьбяр. Але
я відмовився від такої звабливої
перспективи. Сказав: «Хлопці,

почекайте, я тільки-но вернувся
з великого міста (строкову проходив у Саратові, де мав цікаву
роботу в штабі — виручив фах,
здобутий в училищі)». Місто —
це не моє…
Без алкоголю й «правильно»,
як каже сам, живе майстровитий чоловік.Чому ж не одружився вдруге й залишився самітником? Коли на цю делікатну тему
зійшла розмова, чоловік сказав:
— Можна було створити
сім’ю. Ще й зараз (не хвалюсь)
сватають мені жінок. І хороші
кандидатури серед потенційних
супутниць є. Але з духовної точки зору я цього не вітаю. Один
раз женився, Бог дав дітей,
то вдруге нема сенсу створювати сім’ю…
Самотній чоловік присвятив
себе творчості, яка свого часу
порятувала його, відновила душевну гармонію, стала сенсом
життя. n

Жителі Любешівщини хочуть
відстояти свою лікарню
Медзаклад колишнього райцентру може залишитися
без пологового, гінекологічного, дитячого відділень,
а також хірургічного
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ителі громади звертаються до депутатів і керівників
усіх рівнів із проханням зберегти районну лікарню.
Про це вони написали у фейсбук-групі «Я люблю
ЛЮБЕШІВ». У разі закриття згаданих відділень пацієнтів будуть госпіталізовувати у лікарні Маневичів, Каменя-Каширського чи Луцька.
«Врахуйте час і кошти на доїзд, чи це наблизить і зробить
доступною медичну допомогу для жителів нашого колишнього
Любешівського району? Відповідь однозначна — ні. Зруйнувати просто, а відновити важко. Так відділення за відділенням
нашу лікарню закриють, а ми всі мовчимо. Хіба це правильно,
справедливо?..» — йдеться у дописі. На думку людей, потрібно об’єднатися не лише медикам, а й усій громаді й відстояти
лікарню. n

Ж

Нелегальну деревну
продукцію вилучено

Місяччний календар на серпень
В останньому місяці літа позитивними і вдалими будуть 1, 3,
7, 10, 13, 14, 19, 23 і 31 числа.
Несприятливими: 2, 5, 8, 11,
16, 22, 25 та 30 серпня.
Фото із сайту rbc.ua.

МАГНІТНІ БУРІ ОСТАННЬОГО
МІСЯЦЯ ЛІТА:
Слабкі: 2, 3.
Середні: 13,14, 29.
Сильні: 10, 16—20 серпня.
Джерело: unian.ua,
apnews.com.ua.

Під час рейду працівники державної лісової охорони
ДП «Городоцьке ЛГ» помітили автомобіль, який
завантажили палетною заготовкою
Світлана ДУМСЬКА

одії відбувалися на околиці села Лишнівка Камінь-Каширського району. Під час перевірки виявилося, що
будь-які документи на продукцію відсутні.
Факт задокументували. На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини. Пилопродукцію —
а це 20,8 куб. м — доставлено на зберігання до Камінь-Каширського райвідділу поліції. Тривають слідчі дії. n

П
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn476@gmail.com

Що віщують зорі
Гороскоп на 2 — 8 серпня
ОВЕН. Відпочиньте ж нарешті від роботи,
вона нікуди від вас не подінеться. Ви багато
чого можете встигнути. Женіть геть усі свої
сумніви — і з легкістю подолаєте багато труднощів в особистому житті. Подаруйте радість
рідним і близьким. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Якщо ви прагнете підвищити
працездатність і стати пунктуальнішими, у вас
буде шанс це зробити. Очікуйте просування
кар’єрними сходами. У вихідні можливі суперечки з колегами та друзями. Постарайтеся не загострювати ситуації. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Не варто боятися нових починань, вони принесуть вам впевненість у своїх
силах і фінансову стабільність. Можливе здійснення давніх бажань. Чекайте приємних змін
в особистому житті та перемог на любовному
фронті. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РАК. Тиждень буде вдалим для завершення справ, що нагромадилися, і вирішення
проблем. Чим менше говоритимете про свої
наміри і плани, тим швидше вони здійсняться.
У вихідні не створюйте конфліктних ситуацій,
краще відпочиньте в колі друзів. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Робіть тільки те, що дійсно потрібно особисто вам. Можливе несподіване вирішення психологічних і фінансових проблем.
У вихідні можете потрапити на зустріч, яка
допоможе змінити ваш погляд на ситуацію,
що склалася. Сприятливий день — середа,
несприятливий — субота.
ДІВА. Найближчі дні варто присвятити
інтенсивній роботі. Тиждень буде насичений
досить значимими подіями як на роботі, так
і в особистому житті. Будьте обережні з документами та з кредитними картками. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Зненацька можуть виникнути
нові перспективи в особистому житті. Постарайтеся не відмовляти друзям, якщо, звичайно, у ваших силах допомогти. А от поганий настрій краще приховати, щоб уникнути
непотрібних проблем. У вихідні ймовірний
приємний відпочинок із коханою людиною.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Ви багато чого можете повернути на свою користь. Усе зараз залежить
тільки від ваших зусиль. Успіх гарантований —
треба тільки відкинути все несуттєве й зосередитися на дійсно важливих справах. Проводьте
більше часу з родиною. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Будьте обережні з інформацією та утримуйтеся від висловлювань — вони
можуть бути невірно витлумачені. Затіваючи
нові справи, обирайте абсолютно надійних
партнерів. На людей, яких не дуже добре
знаєте, розраховувати не варто. У вихідні
ймовірний незначний збій у ваших планах.
Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Якщо у вас з’явилися нові оригінальні ідеї — втілюйте їх у життя. Вдалий час
для ділових поїздок та підписання угод. Можливі несподівані зустрічі з людьми з вашого минулого. Постарайтеся більше часу проводити
з родиною, бажано за містом. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Постарайтеся не бути надто
егоцентричними — навколо вас теж багато ранимих людей. Будьте коректними у спілкуванні
з ними. В особистому житті є небезпека наступити на ті ж граблі. Краще відразу сказати, що
вас не влаштовує в партнерові. Сприятливий
день — середа, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Вам потрібно розібратися в собі й
поставити досяжні цілі. На роботі чи в особистому житті може з’явитися серйозний конкурент. Будьте завбачливі, інакше ваші позиції
похитнуться. Перегляньте деякі свої принципи.
У вихідні ймовірні приємні хвилювання. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
четвер.

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 Терміново продається трактор Т-40,

l Терміново продається квартира в

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

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.

l Продам компактні економічні зер-

РІЗНЕ

Луцьку. Тел. 097 10 20 995.
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.
l Продається приватизована земельна ділянка (0,856 га) під забудову в м.
Ківерці. Є усі комунікації. Ціна 324 000
грн. Торг. Тел. 066 74 55 204.

АВТОРИНОК
l Продам б/в комплект зимових шин
«Hankook» 205/55 R 16, 2019 р. в., у доброму стані. Тел.: 068 05 56 268, 095 42 84 159.
l Продається вантажний автомобіль
ГАЗ-52 (бортовий, є бочка на колесах).
Ціна договірна. Тел. 098 41 96 421.
l Продається автомобіль ВАЗ-21099,
газ/бензин, 2005 р. в., пробіг 162 000
км, у доброму стані, ремонту не потребує. Ціна 65 500 грн. Торг. Тел.: 066 46 88
619, 097 01 71 942.

нодробарки (4 кВт, 5.5 кВт, 380 V, продуктивність 15хв./ц). У комплекті підсилювач апаратури, кабель. Недорого.
Тел. 093 62 35 015.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
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.
l Куплю двигун-барабан з транспортера (можна неробочий, некомплектний). Тел.: 050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Недорого продається трактор ЮМЗ6 АКЛ, 1992 р. в., на стартері, дозатор
керма,у доброму стані. Є документи.
Тел. 096 80 48 733.

l Продам пінопласт для утеплення будинків. Ціна договірна. Тел. 095 51 83 264.
l Куплю брухт чорних та кольорових
металів, телевізори, відеомагнітофони, осцилографи, іншу електроапаратуру СССР, плати, радіодеталі, часи з
жовтим корпусом, значки, медалі, фотоапарати. Тел. 095 51 06 889.

Підприємство
запрошує на роботу
електрозварювальників,
автоелектриків та водіїв
категорій С,Е.
Тел. 096-001-86-78.
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.
ПРОДАЄТЬСЯ
автомобіль Citroen Jumpy,
пасажир, 8-місний, 2006 р.в.
у дуже доброму стані, а також двигун до автомобіля ГАЗ-53
Тел. 0673610429.
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l Продам торфобрикет. Можлива
доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332) 24-34-23, 098 48 13
899, 050 52 37 811.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з
доставкою). Тел. 050 37 81 998.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент,
гній. Доставлю. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43
386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом та в
мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в), землю на вимостку,
гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096
99 43 100.
l 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 У Луцькому районі продається молода спокійна кобила (1 рік). Тел.: 096
43 02 626, 073 42 45 948.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи
(ціни договірні). Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
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 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.

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.

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
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n Нарешті!

Як повідомив сектор комунікації поліції Волинської області,
правоохоронці виявили злочинну групу, яка обробляла та збувала
сонячне каміння за кордон, та провели масштабні обшуки
у підприємливих ділків
Фото із сайту dpsu.gov.ua.

Оксана КРАВЧЕНКО

Е

Буревій корчував дерева
і руйнував покрівлі
У вівторок, 27 липня, погода приготувала
чергове випробування жителям селища Ратне
та навколишніх громад
Оксана КРАВЧЕНКО

ро розгул стихії свідчать фото і відео, які
місцеві мешканці викладали у соцмережах.
На них — уламки покрівельних матеріалів,
які ніс вітер, сплюндровані городи й садки. Негода
розпочалася о восьмій вечора та вирувала близько 15 хвилин. Хмари сунули з боку Забродівської
територіальної громади, де також буревій накоїв
лиха.
Як розповів Ратнівський селищний голова Віталій Бірук, найбільше дерев знищила стихія у
центральному парку, на вулицях Богдана Хмельницького та Новій. Частково знесло дах у дитсадку та на будівлі комунгоспу. Позривало шифер і з
деяких житлових багатоквартирних будинків. Чимало вулиць Ратного залишилося без світла.
Рятувальники та працівники «Волиньобленерго» працювали у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та звільнити
проїжджі частини доріг від повалених дерев. n

П

Обійшлося без ампутації ноги
Сонячне каміння, видобуток якого мав би «озолотити» бюджети, досі збагачує
тих, для кого закони не писані.

му учаснику процесу. Готові вироби,
поза митним контролем, переправ-

приміщеннях
« Увиявлено
та вилучено
близько 300 кг каміння
різної фракції, готові
вироби з нього,
обладнання, пістолет
та готівку.

»

ляли до Республіки Польща, звідти
товар потрапляв до Об’єднаних

n Отакої!

У Світязь можуть потрапити
нечистоти
Жителі навколишніх населених пунктів незаконно
приєднуються до каналізації
Євгенія СОМОВА

рішать цим мешканці села Світязь, зокрема господарі садиб на вулицях Жовтнева, Набережна, які надають послуги
з тимчасового проживання відпочивальникам. Факти самовільного приєднання до каналізаційної мережі нещодавно
виявили і у Шацьку на вулиці Вересова.
Фірма-підрядник, яка завершує в Світязі будівництво каналізаційної мережі, оперативно відреагувала на відповідні звернення людей, провела перевірку. Інформація про порушення
законодавства підтвердилася. Каналізаційні мережі, які вона
прокладає у рамках проєкту транскордонного співробітництва
«Польща–Білорусь–Україна», ще не введені в експлуатацію,
а тому нечистоти можуть потрапити в озеро.
Незаконно приєдналися до каналізації, за словами Шацького селищного голови Сергія Карпука, люди, які не сплачують
туристичного збору. Окрім того, вони ще й завдають шкоди довкіллю. Тож на нараді, яка відбулася, було вирішено звернутися
до правоохоронних органів, екологічної та податкової інспекції,
аби порушників притягнути до відповідальності. n

Г
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n Пульс тижня

Бурштинові потоки пливуть
із Полісся в Емірати

ксплуатували золоту бурштинову жилу щонайменше
10 мешканців Волині та Рівненщини. Нещодавно працівники
управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП
у Волинській області та прикордонниками під процесуальним керівництвом Волинської обласної
прокуратури та за силової підтримки бійців корпусу оперативно-раптової дії, відділу прикордонної
служби «Дозор-Житомир» провели
16 санкціонованих обшуків за місцями проживання, у транспортних
засобах осіб, причетних до незаконної діяльності. Правоохоронці
знайшли три підпільні цехи для обробки каміння у Ковелі та Луцьку.
У приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг каміння різної
фракції, готові вироби з нього, обладнання, пістолет та готівку. Орієнтовна вартість усього сягає близько
1 мільйона гривень.
Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання
та переробки незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей
бурштину-сирцю у значних розмірах 34-річний мешканець Ковеля.
Він забезпечував фінансування
злочинної діяльності, а також визначав розмір винагороди кожно-
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Арабських Еміратів, де його й збували. Кошти, отримані незаконним
шляхом, фігуранти перевозили
до України.
Нині, в рамках розпочатого
кримінального провадження, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо накладення арешту
на вилучене майно та проведення
необхідних експертиз. Усім учасникам злочинної групи оголосять про
підозру за ч. 2 ст. 240–1 (Незаконне
видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення,
переробка бурштину) Кримінального кодексу України. n

n Буде свято

Запрошують
на етнофестиваль
«На гостини до Лесі»
1 серпня в Колодяжненській
громаді відбудеться свято
вшанування геніальної поетеси
Іван ПЕТРУК

би всі охочі змогли дістатися
на батьківщину Лесі Українки,
передбачено довезення гостей
автобусами. Графік їхнього руху розміщено на сайті громади. Урочисте відкриття етнофестивалю заплановано
на 10 годину у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї.
Почути голос Мавки, побачити чудову природу, яка надихала поетесу,
можна буде під час екскурсії урочищем
Нечимне. Завершить мандрівку «Стежками Лесі Українки» літературно-мистецька композиція «Хотіла б я піснею
стати…». n

А

Лікарі Ковельського МТМО прооперували
65-річного пацієнта, який міг втратити кінцівку
через повне перекриття артерії
Марія КАЩУК

оловік звернувся зі скаргами на сильний
біль у лівій нозі, кульгавість, що значно
посилювалась під час ходьби навіть на невелику відстань. Після проведення ангіографії
медики діагностували закупорення лівої загальної здухвинної артерії (100 %): повне перекриття кровотоку у судині одразу після відходження
від черевного відділу аорти, яка постачає кров
у нижні частини тіла. Такий діагноз становив великий ризик для здоров’я, адже загрожував ампутацією.
Команда фахівців відділення інтервенційної
радіології Ковельського МТМО у складі кваліфікованих лікарів Олександра Голуба, Олеся Курила, Максима Дуди та анестезіолога Анатолія Бондарчука провела хворому аорто-стегнове лінійне
алошунтування. Операція пройшла успішно. Нині
біль у нозі пацієнта не турбує і він у задовільному
стані виписаний додому. n

Ч

Чоловік у хаті вирощував
коноплі
На обійсті жителя смт Ратне виявили
незаконний посів наркотичних рослин
Євдокія ХОМИЧ

ід час огляду поліцейські встановили,
що місцевий мешканець вирощував 16
кущів конопель. Декілька росло на городі. Основну їх кількість волинянин «поселив» у
хаті, в спеціально обладнаній кімнаті, повідомляють на сайті ГУНП Волині. Рослини вилучили
та направлять на дослідження до Волинського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Господарю загрожує
штраф від 1700 до 8500 грн чи арешт на строк
до шести місяців, або обмеження волі до трьох
років. n

П

Програма на 2 — 8 серпня
телепередач
UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій
день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:18 «Проспорт»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
22:20 Т/с «СидОренкиCидорЕнки - 2»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Х/ф «УЛЬТРАФІОЛЕТ»
11:55, 13:15 Х/ф «ТОЙ, ХТО
БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ»
14:55, 16:15 Х/ф «ТОЙ, ХТО
БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ
2049»
20:05, 21:25 Х/ф
«АНАКОНДА»
22:15 Х/ф «АНАКОНДА-2:
ПОЛЮВАННЯ
НА ПРОКЛЯТУ
ОРХІДЕЮ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 «Орел і решка»
09:30 Т/с «Надприродне»
12:55 Х/ф
«ОДНОКЛАСНИКИ»
14:55 Х/ф
«ОДНОКЛАСНИКИ 2»
16:55 Т/с «Будиночок на
щастя»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ПОВСТАННЯ»
22:50 Х/ф «ОКУПАЦІЯ»

Перезавантаження.
Америка»
20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:20 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:35 Х/ф «ІКС ІКС ІКС»
12:55 Х/ф «ТРИ ІКСИ-2:
НОВИЙ РІВЕНЬ»
14:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 «Гроші 2021»
20:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:30 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 11:45, 14:05,
17:35, 21:40 Топ-матч 06:10
Велес - Уніон Ла-Калера. Кубок
ІНТЕР
Лібертадорес 08:10 Ворскла Рух. Чемпіонат України 10:00,
05.00, 04.55 «Телемагазин»
22:45 «Великий футбол» 12:15
05.25, 22.45 «Слідство вели...
Металіст - Ужгород. Чемпіонат
з Леонідом Каневським»
України. Перша ліга 14:20 Д/с
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
«Класика ЄВРО» 14:50 Yellow
17.40 Новини 07.10, 08.10,
МЕГА
15:00, 19:15, 22:30 Футбол
09.20 «Ранок з Інтером»
06.00 Страх у твоєму домі
NEWS 15:15 Люксембург
10.05, 18.00, 19.00, 03.15
06.45 Бандитська Одеса
- Португалія. Відбір до ЧСТок-шоу «Стосується кожного» 09.00 Правда життя
2022 17:05 «AUTO ГОЛ!» 2
12.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
09.55, 01.30 Речовий доказ
сезон. 5 епізод (В. Зінченко)
ПЕРЕПОЛОХ» 14.10 Х/ф
11.05 Скептик
17:45, 20:25 «Перша ONLINE»
«ФАНТОМАС ПРОТИ
12.05, 05.05 Містична Україна
18:25 LIVE. Волинь - Поділля.
СКОТЛАНД-ЯРДУ» 16.05
13.00 Дикі Філіппіни
Чемпіонат України. Перша ліга
«Чекай на мене. Україна»
Найджела Марвіна
21:10 «AUTO ГОЛ!» 2 сезон.
20.00 «Подробиці» 21.00
14.00 Велика одіссея
1 епізод (Б. Вербич) 22:00
Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І ТРИ
людства
Нідерланди - Англія (1988 г.)
МУШКЕТЕРИ» 00.30 Х/ф
15.00, 19.50 Фантастичні
«В’ЯЗЕНЬ ЗАМКА ІФ» 02.40 історії
ТЕТ
«Речдок» 04.45 «Мультфільм» 15.55, 20.50 Шукачі
06.00 ТЕТ Мультиранок
неприємностей
УКРАЇНА
09.00 Х/ф «АРТУР І
16.50, 21.45 НАСА:
МІНІПУТИ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
нез’ясоване
11.00 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНЕ
Україною
17.50, 04.15 Дива природи
ПОБАЧЕННЯ»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
18.50 Неймовірні винаходи
12.45, 18.00 4 весілля
23:00 Сьогодні
22.35 Арктика з Брюсом
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
09:00 Зірковий шлях
Перрі
16.00 Панянка-селянка
10:30 Агенти справедливості 23.30 Вирішальні битви
19.00, 20.00, 21.30, 22.30
ІІ світової
16+
Одного разу під
00.25 Крила війни
14:30, 15:30 Історія одного
Полтавою
02.35 Код доступу
злочину 16+
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
20:10 Ток-шоу «Говорить
Володька
К-1
Україна»
23.00, 23.30 Країна У
21:00, 23:10 Т/с «Біле-чорне» 06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
НТН
СТБ
08:25 «Ух ти show»
05.00 «Top Shop» 05.15
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
«Таємниці кримінального
10:10 «Орел і Решка. Рай та
05:35 Т/с «Комісар Рекс»
світу» 06.40 Х/ф «СЛІДИ
пекло»
10:20 «Слідство ведуть
АПОСТОЛІВ» (16+) 08.55 Х/ф
11:10 «Орел і Решка. На краю «ПЕРЕВЕРТЕНЬ У ПОГОНАХ»
екстрасенси» 16+
світу»
13:15, 14:50 Т/с «Сліпа»
(16+) 10.35, 13.00, 19.30 Т/с
13:00 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна«CSI: Маямі» (16+) 12.30,
ТИ
ЗБЕРІГАТИ
Новини»
16.30, 19.00 «Свідок» 14.50,
СЕКРЕТИ?»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
17.00 «Випадковий свідок»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс,
19:05 «Супербабуся» 12+
17.50 «Таємниці світу» 18.20
90210»
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі
«Свідок. Агенти» 23.00 Т/с
18:10 «Орел і Решка.
«Сліпа зона» (16+)
доведу»

:))

Анекдоти

:)) :)) :))
Жінка приходить в офіс свого чоловіка і бачить, що її благовірний сидить
на стільці із секретаркою на колінах!
Чоловік вдає, що диктує: «Незважаючи
на фінансову кризу нашої фірми, покупка другого стільця просто необхідна».

UA: ПЕРШИЙ

volyn.
com.
ua

06 18:20, 22:00 ХХХII літні
06:00,
Олімпійські ігри 10:30, 16:30 Студія
Олі
Олімпійські ігри 11:00 ХХII літні
Олі
Олімпійські ігри 18:00, 21:00 Новини
Олі
21:40 Доба Олімпійських ігор
21

1+1

ВІВТОРОК, 3 СЕРПНЯ

ПОНЕДІЛОК, 2 СЕРПНЯ
06:00, 11:00, 18:20, 22:00
ХХХII літні Олімпійські
ігри 10:30, 16:30 Студія
Олімпійські ігри 18:00,
21:00 Новини 21:40 Доба
Олімпійських ігор

СЕРЕДА, 4 СЕРПНЯ

15:45, 18:05 Т/с «Слід»
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 11:00, 18:20, 22:00 ХХХII 19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі
літні Олімпійські ігри 10:30,
доведу»
16:30 Студія Олімпійські ігри
18:00, 21:00 Новини 21:40
ICTV
Доба Олімпійських ігор
06:30 Ранок у великому місті
1+1
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
05:35 «Життя відомих людей»
09:15, 19:20 Надзвичайні
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
новини
«Сніданок з 1+1»
10:10, 21:25 Дизель-шоу 12+
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
11:40, 13:15, 22:55 Скетч-шоу
14:00, 16:45, 19:30
«На трьох» 16+
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
13:35, 16:15 Т/с «Пес»
09:25, 10:20 «Життя відомих
16:40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
людей 2021»
ВЕСТ»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день» 20:20 Громадянська оборона
14:45 «Одруження наосліп»
НОВИЙ КАНАЛ
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
05:00 «Абзац!»
20:18 «Проспорт»
06:00, 07:40 «Kids time»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин
06:05 М/с «Том і Джеррі»
разом»
07:45 «Орел і решка»
22:20 Т/с «СидОренки09:55 Т/с «Надприродне»
CидорЕнки - 2»
12:35 «Аферисти в сітях» 16+
14:35 Х/ф «КУЧЕРЯВКА
ІНТЕР
СЬЮ»
05.25, 22.55 «Слідство вели... 16:50 Т/с «Будиночок на
з Леонідом Каневським»
щастя»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19:00 «Хто зверху?» 12+
17.40 Новини 07.10, 08.10,
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
09.20 «Ранок з Інтером» 09.50
23:00 Х/ф «ПАСТКА»
Т/с «Дамське щастя» 12.25
Х/ф «007: ЖИВИ ТА ДАЙ
МЕГА
ПОМЕРТИ ІНШИМ» 15.00,
06.00 Страх у твоєму домі
15.45, 02.45 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок. 07.00 Бандитський Київ
Чуже багатство» 18.00, 19.00, 09.05 Правда життя
10.05, 01.35 Речовий доказ
03.20 Ток-шоу «Стосується
11.15 Скептик
кожного» 20.00 «Подробиці»
12.15, 05.30 Містична Україна
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І
13.05 Дикі Філіппіни Найджела
ТРИ МУШКЕТЕРИ» 00.45
Марвіна
Х/ф «В’ЯЗЕНЬ ЗАМКА ІФ»
14.00 Повітряні воїни
04.50 «Мультфільм» 04.55
15.00, 19.50 Фантастичні
«Телемагазин»
історії
16.00, 20.50 Шукачі
УКРАЇНА
неприємностей
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16.55, 21.45 НАСА:
Україною
нез’ясоване
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
17.50, 04.40 Дива природи
23:00 Сьогодні
18.50 Неймовірні винаходи
09:00 Зірковий шлях
10:30 Агенти справедливості 22.35 Арктика з Брюсом Перрі
23.30 Вирішальні битви
16+
ІІ світової
14:30, 15:30 Історія одного
00.30 Крила війни
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
К-1
Україна»
06:30
«TOP
SHOP»
21:00 Т/с «Біле-чорне»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
23:10 Т/с «Втрачені спогади»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
СТБ
09:50 «Орел і Решка. Рай та
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
пекло»
05:30 Т/с «Коли ми вдома.
10:50 «Орел і Решка. На краю
Нова історія»
світу»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
12:40, 18:10 «Орел і Решка.
10:20 «Слідство ведуть
Перезавантаження.
екстрасенси» 16+
Америка»
13:20, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс,
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна90210»
Новини»

:)) :)) :))
У пологовому будинку новоспечений батько каже:
— Боже, двiйня!
— Ні, поки що одна дитина, — заспокоює його медсестра, — а наступного разу приходьте тверезим.
:)) :)) :))
Пiсля того як чоловiк укотре при-

20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:45 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
08:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
СОЛДАТ»
10:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Прем’єра! «Джедаі
2021»
20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:40 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:15, 19:50,
23:30 Топ-матч 06:10
Архентінос - Атлетіко
Насьйональ. Кубок
Лібертадорес 08:10, 17:00
Інгулець - Зоря. Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 19:00,
21:45 Футбол NEWS 10:15,
12:45 «Перша ONLINE» 10:55
Волинь - Поділля. Чемпіонат
України. Перша ліга 13:30
«Великий футбол» 15:15 Англія
- Польща. Відбір до ЧС- 2022
г18:50 Yellow 19:30 «AUTO
ГОЛ!» 20:15, 22:55 «Студія
LIVE» 20:55 LIVE. Генк - Шахтар.
Ліга чемпіонів УЄФА 23:40 Д/с
«Класика ЄВРО»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «АРТУР І ПОМСТА
ВУРДАЛАКА» (16+)
10.45 Х/ф «ФЛІРТ ЗІ
ЗВІРОМ» (16+)
12.35, 18.00 4 весілля
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30
Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00, 23.30 Країна У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Таємниці світу» 06.55 «Свідок.
Агенти» 07.55, 14.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 «Страх у твоєму домі»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+) 17.50 «Будьте
здоровi» 23.00 Т/с «Сліпа
зона» (16+)

йшов додому п’яний, жiнка йому каже:
— І коли ти перестанеш пити?
Пiди на цвинтар i подивися, скiльки
чоловiкiв померло вiд горiлки.
Чоловiк пiшов туди, повернувшись,
каже:
— Подивився, написано: вiд жiнки,
вiд дітей, вiд колективу, вiд друзiв, а вiд
горiлки — жодного.

05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00,
16:45, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:18 «Проспорт»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин разом»
22:20 Т/с «СидОренки-CидорЕнки - 2»

23:05 Х/ф «ЗАЛІЗНЕ НЕБО: НОВЕ
ПРИШЕСТЯ»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитська Одеса
08.45 Правда життя
09.50, 01.35 Речовий доказ
11.00 Скептик
12.00, 05.10 Містична Україна
12.50 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
13.50 Повітряні воїни
14.50, 19.50 Фантастичні історії
15.50, 20.50 Шукачі неприємностей
16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.50, 04.20 Дива природи
18.50 Неймовірні винаходи
22.35 Арктика з Брюсом Перрі
23.30 Вирішальні битви ІІ світової
00.30 Крила війни
02.40 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
10:50 «Орел і Решка. На краю світу»
12:50, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо світу»

ІНТЕР

05.25, 22.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 09.50
Т/с «Дамське щастя» 12.25 Х/ф
«007: ЛЮДИНА ІЗ ЗОЛОТИМ
ПІСТОЛЕТОМ» 15.00, 15.50, 02.05
«Речдок» 16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 03.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І ТРИ
2+2
МУШКЕТЕРИ» 00.15 Х/ф «ЛЮДИНА06:00 «Джедаі 2020»
АМФІБІЯ» 04.45 «Мультфільм» 04.55
06:20 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
«Телемагазин»
08:45 Х/ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»
10:55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
УКРАЇНА
12:50, 19:30 «Загублений світ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
17:55 «Секретні матеріали»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
18:15 «Спецкор»
Сьогодні
18:50 «Джедаі»
09:00 Зірковий шлях
19:25 «Спорт Тайм»
10:30 Агенти справедливості 16+
20:30 Т/с «Ментівські війни. Харків»
14:30, 15:30 Історія одного злочину
22:45 Т/с «CSI: Місце злочину»
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
ФУТБОЛ-1
21:00 Т/с «Біле-чорне»
06:00, 08:00, 12:20, 14:35 Топ-матч
23:10 Т/с «Референт»
06:10 Сан-Паулу - Расінг. Кубок
Лібертадорес 08:10, 19:15 Львів СТБ
Шахтар. Чемпіонат України 10:00,
05:25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
15:00, 19:00, 22:30 Футбол NEWS
історія»
10:15, 14:50, 17:00 Yellow 10:30
06:15 Т/с «Комісар Рекс»
Металіст - Ужгород. Чемпіонат
10:05 «Слідство ведуть екстрасенси» України. Перша ліга 12:45 Шахтар 16+
Олександрія. Чемпіонат України 15:15
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
Боснія і Герцеговина - Франція. Відбір
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
до ЧС- 2022 17:10 Ворскла - Рух.
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
Чемпіонат України 21:00 Волинь 19:05 «Супербабуся» 12+
Поділля. Чемпіонат України. Перша
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі доведу»
ліга 22:45 Данія - Боснія і Герцеговина.
Контрольна гра

ICTV

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10, 21:25 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:30, 16:20 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «МАЛАВІТА»
20:20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:50 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:55 «Орел і решка»
10:05 Т/с «Надприродне»
12:45 «Аферисти в сітях» 16+
14:50 Х/ф «ШАЛЕНА П’ЯТНИЦЯ»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ПРИВИД В
ОБЛАДУНКАХ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «АРТУР І ВІЙНА ДВОХ
СВІТІВ»
10.45 Х/ф «ХОЧУ БУТИ ТОБОЮ»
(16+)
13.10, 18.00 4 весілля
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і Володька
23.00, 23.30 Країна У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20 «Будьте
здоровi» 07.50, 14.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30, 12.30,
16.30, 19.00 «Свідок» 09.00 «Страх у
твоєму домі» 10.50, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямі» (16+) 17.50 «Вартість
життя» 23.00 Т/с «Сліпа зона» (16+)

Наш YouTube-

канал

ЧЕТВЕР, 5 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 11:00, 18:20, 22:00 ХХХII
літні Олімпійські ігри 10:30,
16:30 Студія Олімпійські ігри
18:00, 21:00 Новини 21:40 Доба
Олімпійських ігор

1+1
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:18 «Проспорт»
20:20 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
22:20 Т/с «СидОренки-CидорЕнки
- 2»

ІНТЕР
05.25, 22.45 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Дамське
щастя» 12.25 Х/ф «007:
ШПИГУН, ЯКИЙ КОХАВ МЕНЕ»
15.00, 15.50, 02.20 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00,
19.00, 03.30 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
00.30 Х/ф «БАЛАДА ПРО
ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
АЙВЕНГО» 04.55 «Телемагазин»

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 Т/с «Біле-чорне»
23:10 Т/с «Замок на піску»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:15, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супербабуся» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Я все тобі
доведу»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10, 21:25 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15, 22:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:30, 16:25 Т/с «Пес»
16:35 Х/ф «ГРОШОВИЙ ПОЇЗД»
20:20 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 «Орел і решка»
09:40 Т/с «Надприродне»
13:05 «Аферисти в сітях» 16+
15:00 Х/ф «ЗАЛІЗНЕ НЕБО:
НОВЕ ПРИШЕСТЯ»
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ХАН СОЛО»
23:50 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитський Київ
08.45 Правда життя
09.55, 01.35 Речовий доказ
11.05 Скептик
12.05, 05.10 Містична Україна
13.05, 17.50, 04.20 Дива природи
14.05 Повітряні воїни
15.00, 19.50 Фантастичні історії
15.55, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
18.50 Неймовірні винаходи
22.35 Політ над Землею
23.30 Вирішальні битви
ІІ світової
00.30 Крила війни
02.40 Таємниці кримінального
світу

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»
10:10 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
12:50, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Х/ф «ОБЛІВІОН»
08:35 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
10:55 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»

П’ЯТНИЦЯ, 6 СЕРПНЯ
19:30 «Секретні матеріали»
(дайджест)
20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:45 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:45, 18:15 Топ-матч
06:10 Рівер Плейт - Санта-Фе.
Кубок Лібертадорес 08:10
Колос - Металіст 1925 Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 19:00, 22:30
Футбол NEWS 10:15, 12:45 «Студія
LIVE» 10:55, 22:45 Генк - Шахтар.
Ліга чемпіонів УЄФА 13:15
Маріуполь - Десна. Чемпіонат
України 15:15, 18:30 «AUTO ГОЛ!»
15:55 Інгулець - Зоря. Чемпіонат
України 17:45 Д/с «Класика ЄВРО»
19:15 Чорноморець - Дніпро-1.
Чемпіонат України 21:00 Металіст
- Ужгород. Чемпіонат України.
Перша ліга

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «КРАСУНЯ Й
ЧУДОВИСЬКО»
10.45 Х/ф «ВАНІЛЬНЕ НЕБО»
(16+)
13.15, 18.00 4 весілля
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00, 23.30 Країна У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20 «Вартість
життя» 07.50, 14.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30, 12.30,
16.30, 19.00 «Свідок» 09.00 «Страх
у твоєму домі» 10.50, 13.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 17.50
«Правда життя» 23.00 Т/с «Сліпа
зона» (16+)

СУБОТА, 7 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 11:00, 18:20, 21:50 ХХХII
літні Олімпійські ігри 10:30,
16:20 Студія Олімпійські ігри
18:00, 21:00 Новини 21:30 Доба
Олімпійських ігор

1+1
05:15, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
18:20 «Світ навиворіт»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Вечірній квартал»
21:50 «Жіночий квартал»
23:30 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.15 «Телемагазин» 05.45,
04.05 «Орел і Решка. На
краю світу» 06.35 «Слово
Предстоятеля» 06.45 Х/ф
«ПОГРАБУВАННЯ» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 «Позаочі»
12.00 Х/ф «ЗА СІМЕЙНИМИ
ОБСТАВИНАМИ» 14.40 Х/ф
«ВЕЛИКА ПЕРЕРВА» 20.00,
03.35 «Подробиці» 20.30
Концерт «Поїхали» 22.15 Т/с
«Батьківський інстинкт» 02.05
Х/ф «ВЛІТКУ Я НАДАЮ
ПЕРЕВАГУ ВЕСІЛЛЮ» 04.45
Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРІЖКИ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
08:30 Т/с «Поверни моє життя»
12:40, 15:20 Т/с «Я тебе знайду»

17:00, 21:00 Т/с «Таксистка»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Сліди у минуле»

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
05:35, 10:55 Т/с «Слід»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
13:55 «Супербабуся» 12+
18:40, 23:40 «Звана вечеря» 12+
21:00 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Не дай себе обдурити
06:45, 10:05, 14:00 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
08:55, 12:25, 13:00 Т/с «Вижити
за будь-яку ціну»
11:15 Дизель-шоу 12+
15:05 Х/ф «АНАКОНДА»
16:50 Х/ф «АНАКОНДА-2:
ПОЛЮВАННЯ НА
ПРОКЛЯТУ ОРХІДЕЮ»
19:10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
21:30 Х/ф «ТРОЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 «Вар’яти» 12+
06:10 «Хто проти блондинок?»
12+
08:10, 10:00 «Kids time»
08:15 М/ф «Бі Муві: Медова
змова»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:10 «Орел і решка»
14:25 Х/ф «ОКУПАЦІЯ»
16:55 Х/ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
19:00 Х/ф «СУСІДИ НА
СТРЬОМІ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 18:20, 22:00 ХХХII літні
Олімпійські ігри 10:30, 16:30
Студія Олімпійські ігри 11:00 ХХII
літні Олімпійські ігри 18:00, 21:00
Новини 21:40 Доба Олімпійських
ігор

1+1
05:20, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:05 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:05 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Одруження наосліп 7»
22:15 Х/ф «ЄВРОТУР»

ІНТЕР
05.25, 23.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 09.50 Т/с
«Дамське щастя» 12.25 Х/ф
«007: МІСЯЧНИЙ ГОНЩИК»
15.00, 15.45, 01.00 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже багатство» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ» 02.55
«Чекай на мене. Україна» 04.05
«Мультфільм» 04.30 «Орел і
Решка. На краю світу»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
ПОЛЮБИШ ТИ»
12:30, 15:30 Т/с «Алмазна корона»
17:00 Історія одного злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
23:00 Перші. Шоу Василя
Голованова

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:10 Х/ф «РІЗДВО У КОХАННІ»
08:00 «Врятуйте нашу сім’ю» 16+
13:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
22:50 Т/с «Садівниця»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14:10, 16:15 Х/ф «МАЛАВІТА»
17:00 Х/ф «УЛЬТРАФІОЛЕТ»
22:55 Скетч-шоу «На трьох-10»
16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і решка»
09:20 «Аферисти в сітях» 16+
15:30 Х/ф «ХАН СОЛО»
18:15 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ»
21:15 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
СКАЙВОКЕР.
СХОДЖЕННЯ»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі

07.00 Бандитська Одеса
08.45 Правда життя
09.55, 01.35 Речовий доказ
11.05 Скептик
12.05, 05.15 Містична Україна
12.55, 04.25 Дива природи
13.55 Повітряні воїни
14.55, 19.50 Фантастичні історії
15.55, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.50 Арктика з Брюсом Перрі
18.20 Неймовірні винаходи
22.35 Політ над Землею
23.30 Вирішальні битви ІІ світової
00.30 Крила війни
02.40 Дракула та інші
03.35 Секти. Контроль свідомості

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. Рай та
пекло»
11:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
12:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18:10 Х/ф «КРАСУНЧИК-2»
20:25 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22:25 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
06:10 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ «НОЇВ
КОВЧЕГ»
09:00 Х/ф «КІНГ КОНГ»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»

19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Х/ф «211»
21:10 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
23:05 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 17:30 Топ-матч
06:10 Бока Хуніорс - Барселона.
Кубок Лібертадорес 08:10 Минай
- Олександрія. Чемпіонат України
10:00, 15:00, 20:15, 22:30 Футбол
NEWS 10:15, 12:45 «Студія LIVE»
10:55, 15:45 Колос - ФКСБ/
Шахтар (К). Ліга Конференцій
13:15 Генк - Шахтар. Ліга чемпіонів
УЄФА 15:15 «AUTO ГОЛ!» 17:45
Д/с «Класика ЄВРО» 18:15 Yellow
18:30, 21:25 «УПЛ ONLINE» 19:25
LIVE. Металіст - Чорноморець.
Чемпіонат України 22:00
Нідерланди - Англія (1988) 22:45
Польща - Ісландія. Контрольна гра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф «Покахонтас»
10.30 Х/ф «АВСТРАЛІЯ» (16+)
13.40, 18.00 4 весілля
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
23.00, 23.30 Країна У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20 «Правда
життя» 07.50, 14.45, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30, 12.30,
16.30, 19.00 «Свідок» 09.00 «Страх
у твоєму домі» 10.50, 13.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 23.00 Т/с
«Сліпа зона» (16+)

НЕДІЛЯ, 8 СЕРПНЯ
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК»
23:40 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ:
ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ»

14:40 Топ-матч 06:10 Атлетіку
Мінейро - Депортіво Ла Гуайра.
Кубок Лібертадорес 08:10, 18:50
Генк - Шахтар. Ліга чемпіонів
МЕГА
УЄФА 10:00, 15:00, 22:30
Футбол NEWS 10:15, 13:00 «УПЛ
06.00 Випадковий свідок
09.20, 02.00 Містична Україна
ONLINE» 11:10, 17:00 Металіст 10.15, 14.20 У пошуках істини
Чорноморець. Чемпіонат України
11.25 Речовий доказ
13:40 Д/с «Класика ЄВРО»
12.35, 00.00 Фантастичні історії 14:20 «AUTO ГОЛ!» 15:15 Волинь
13.35 Прихована реальність
- Поділля. Чемпіонат України.
15.20 Вирішальні битви ІІ світової Перша ліга 20:40 Інгулець 16.20 Загадкові древні міста
Зоря. Чемпіонат України 22:45
19.05 Арктика з Брюсом Перрі
Колос - ФКСБ/Шахтар (К). Ліга
20.05 Політ над Землею
Конференцій
21.00 Людина і Всесвіт:
протистояння
ТЕТ
01.00 Дива природи
06.00 ТЕТ Мультиранок
02.45 Місця сили
10.15 Х/ф «АРТУР
І МІНІПУТИ»
К-1
12.15, 13.15, 14.15, 23.35 Одного
06:30 «TOP SHOP»
разу під Полтавою
08:00 М/с «Кротик і Панда»
12.45, 13.45, 14.45 Танька і
08:40 «Ух ти show»
Володька
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15.15 М/ф «Аліса в країні
09:50 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
чудес»
ДІАМАНТ»
16.45 Х/ф «МЕНІ Б У НЕБО»
11:35 Х/ф «КРАСУНЧИК-2»
(16+)
13:50 «Орел і Решка. Морський
18.50 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦЬ»
сезон»
21.20 Х/ф «ЧАК І ЛАРРІ - ТЕПЕР
ОДРУЖЕННІ» (16+)
2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:15 «Загублений світ»
11:25 Х/ф «ТРИ ДНІ НА ВТЕЧУ»
14:10 Х/ф «КІКБОКСЕР»
16:05 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
17:55 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»
19:50 Х/ф «П’ЯТИЙ ВИМІР»
22:00 Х/ф «ХИЖАК»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:30, 14:10,

НТН
05.55 «Легенди бандитської
Одеси» 06.50 Т/с «Банкірші»
10.50 «Легенди карного
розшуку» 12.40 «Випадковий
свідок. Навколо світу» 13.50
Т/с «Смерть у раю» (16+) 18.05
«Круті 90-ті» 19.00 «Свідок» 19.30
Х/ф «ЛЕГІОНЕР» (16+) 21.30
Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО
В ДЖУНГЛІ» (16+) 23.20 Х/ф
«ЗАМКНУТИЙ ЛАНЦЮГ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 18:20 ХХХII літні
Олімпійські ігри 11:30 Студія
Олімпійські ігри 13:15, 21:50
ХХХII літні Олімпійські ігри.
Церемонія закриття 18:00,
21:00 Новини 21:30 Доба
Олімпійських ігор

1+1
05:35, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2021.
Найкраще»
20:15 Х/ф «ЧАС»
22:25 Х/ф «ЛЮДИНА, ЩО
БІЖИТЬ»

ІНТЕР
05.55 Х/ф «ХТО Є ХТО?»
08.00 «уДчний проект» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00, 11.00, 12.00
«Інше життя» 13.00 «Речдок.
Випереджаючи час. Мазур»
17.40 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«АГЕНТ ЛЕВ» 22.30 «Бенефіс
Софії Ротару» 00.35 «Речдок»

УКРАЇНА
05:50, 19:00 Сьогодні
06:50 Реальна містика
08:40 Т/с «Біле-чорне»
17:00, 20:00 Т/с «Добра душа»
22:00 Т/с «Дружина за обміном»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

06:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:00 «Хата на тата» 12+
12:20 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+
15:00 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:40 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Особливості національної
роботи
06:25 Антизомбі
07:30 Секретний фронт
08:35 Громадянська оборона
09:40, 13:00 Т/с «Пес»
13:15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
15:30 Х/ф «ТРОЯ»
19:10 Х/ф «ВТІКАЧ»
21:50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 «Таємний агент» 12+
06:30, 08:00 «Kids time»
06:35 М/с «Том і Джеррі»
07:00 М/ф «Том і Джері. Історія
Лускунчика»
08:05 Х/ф «НЕБЕСНІ ГІНЦІ»
09:55 М/ф «Луїс і прибульці»
11:40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13:40 Х/ф «ПРИВИД В
ОБЛАДУНКАХ»
15:45 Х/ф «СТАРТРЕК»
18:15 Х/ф «СТАРТРЕК:
ПОМСТА»
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ»

23:35 «Improve Live Show» 12+

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.55, 01.50 Містична Україна
09.50, 14.00 У пошуках істини
11.00 Речовий доказ
12.10, 00.00 Фантастичні історії
13.10 Прихована реальність
15.10 Вирішальні битви
ІІ світової
16.10 Людина і Всесвіт:
протистояння
19.10 Політ над Землею
21.00 Загадкові древні міста
01.00 Дива природи

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Х/ф «ТЕОРІЯ ХАОСУ»
12:45 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
ДІАМАНТ»
14:25 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:40 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «ЛІКВІДАТОРИ»
14:40 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»
17:30 Х/ф «НА МЕЖІ»
19:45 Х/ф «КОМАНДА А»
22:00 Х/ф «ХИЖАК-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:20, 14:35
Топ-матч 06:10 Палмейрас
- Універсітаріо. Кубок
Лібертадорес 08:10 Рух - Верес.

Чемпіонат України 10:00, 15:00,
17:45, 20:15, 23:00 Футбол NEWS
10:15, 15:45, 23:15 Yellow 10:30
Шахтар - Олександрія. Чемпіонат
України 12:45 Металіст Чорноморець. Чемпіонат України
15:15 «AUTO ГОЛ!» 16:00, 18:55
«УПЛ ONLINE» 16:55 LIVE. Минай
- Колос. Чемпіонат України 19:25
LIVE. Ворскла - Львів. Чемпіонат
України 21:20 «Великий футбол»
23:25 Нива - Олімпік. Чемпіонат
України. Перша ліга

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Артур і помста
Вурдалака» (16+)
11.00 М/ф «Артур і війна двох
світів»
12.45, 13.45, 14.45, 23.10
Одного разу під
Полтавою
13.15, 14.15, 15.15, 23.40 Танька
і Володька
15.45 М/ф «Покахонтас»
17.15 М/ф «Лоракс»
18.45 Х/ф «2+1»
21.00 Х/ф «1+1»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ ЛЮБОВ»
07.25 «Слово Предстоятеля»
07.35 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 09.55 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 14.05
Х/ф «ЛЕГІОНЕР» (16+) 16.00
Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО В
ДЖУНГЛІ» (16+) 17.50 «Легенди
карного розшуку» 19.00 Т/с
«Третього не дано» 22.40 Х/ф
«TРИ ДЕВ’ЯТКИ» (16+)
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n Знай наших!

n Нехай смакує!

Фото із сайту noc-ukr.org.

Олена Костевич і Олег Омельчук: «Ця нагорода для нас дуже цінна. Як «золото».

здобував медаль на Олімпіаді, де йому була доручена
почесна місія нести державний стяг.
Олег
ОМЕЛЬЧУК,
«бронза»
у стрільбі
(пневматичний пістолет, 10 м, мікст, разом
із Оленою Костевич;
38–річний уродженець і
представник Рівненщини, для якого це вже четверті Ігри, здобув першу
олімпійську нагороду; у
Пекіні-2008 був четвертим, у Лондоні-2012 —
п’ятим):
«Відчуття радості, щастя. Стільки часу й праці
поклав. Це вже четверті мої
Олімпійські ігри, тому для
мене ця медаль дуже–дуже
важлива.

38-річний представник
«
Рівненщини до своєї першої
медалі йшов чотири Олімпіади
Слово українським героям Ігор 2020 у Токіо
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ар’я
БІЛОДІД,
«бронзова» призерка
Токіо-2020
із дзюдо у
ваговій категорії до 48 кг (20–літня
дзюдоїстка вже є дворазовою чемпіонкою світу і
дворазовою чемпіонкою
Європи):
«Дивно казати, що я
була сумною після того, як
здобула «бронзу». Але це
справді так, бо я все життя
мріяла про золоту медаль.
Сьогодні щось пішло не
так. Моя мрія не здійснилася. Так, у мене є медаль,
я дуже щаслива. Вона для
мене, для моєї країни, для
тренерів.
Але моя мрія — це «золото». Зроблю все, аби
виграти медаль у Парижі й
здійснити свою мрію».
Ігор
РЕЙЗЛІН,
володар
«бронзи»
у фехтуванні на шпагах

Д

www.volyn.com.ua

(дебютував на Іграх у
справді солідному віці
— в грудні спортсмен
відзначатиме 37–річчя):
«Я майже 30 років займаюся фехтуванням (тренером Ігоря є його батько
— Дмитро Рейзлін). Це мої
перші Олімпійські ігри. Звісно, хотілося виграти півфінал, а потім фінал. Я дуже
сильно засмутився після
півфіналу. Але вдалося переломити себе і поборотися за «бронзу».
Подорослішав, напевно,
тому що раніше емоції заважали і я на доріжці боровся сам із собою, а не з суперником. Подорослішав,
порозумнішав і результат
пішов».
Олена
КОСТЕВИЧ,
«бронзова»
призерка
у стрільбі
(пневматичний
пістолет, 10 м,
мікст, разом із Олегом
Омельчуком; також є
олімпійською чемпіонкою Афін-2004 та володаркою двох «бронз»

n Тільки результат
Чемпіонат України з футбо-лу, Перша ліга. 1–й тур. «Агробізнес» (Волочиськ) – «Волинь»
(Луцьк) – 2:2 (1:0 – Олександр Чернов,,
45+1хв., у власні ворота; 1:1 – Андрій Ляяшенко, 78 хв.; 2:1 – Віталій Груша, 80хв.; 2:2
—
Максим Войтіховський, 82 хв.). 24 липня 2021 року. Волочиськ. Стадіон «Юність». 1500 глядачів.

Лондона-2012, багаторазовою переможницею
і призеркою світових та
європейських першостей):
«Ми довго та наполегливо
йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день
— удача змінювала невдачу і
навпаки. Олег — великий молодець, і ця нагорода для нас
дуже цінна. Як «золото».
Говорили, що прапороносець не може здобути
медаль. Я ніколи не вірила
в це. Мала за велику честь
нести прапор своєї держави
і щаслива, що нам вдалося
вибороти цю нагороду для
країни».
Разом із фехтувальником Богданом Нікішиним
Костевич була прапороносцем збірної України під час
церемонії відкриття Ігор у
Токіо — до цього жоден
український спортсмен не

Але моя мрія
— це «золото».
Зроблю все, аби
виграти медаль у
Парижі й здійснити
свою мрію».

»

У мене, чесно кажучи,
вже спокій на душі й на серці. Найгірше психологічно
в нашому виді спорту — це
те, що думки постійно приходять. Я думав, що на четвертих Олімпійських Іграх
буду старшим і менше хвилюватимуся через досвід, а
вийшло навпаки. Зараз уже
буду розумово й морально
спокійнішим. Думаю, це в
подальшому допомагатиме
в тому, щоб гарно виступати.
Звичайно, хвилювання
було. Почав стрільбу нормально, а в кінці в мене не
скажу, що було погано, але
було багато близьких дев’яток. Але купність стрільби
була нормальна. Я після
того, як побачив, що ми боротимемося за третє місце,
спочатку засмутився — невже знову буде 4–е місце?.
Але, дякувати Богу, ми стали третіми. Як Олена каже,
це дійсно командна медаль
для нас усіх». n

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ТОКІО-2020 (СТАНОМ НА 10.00 28 ЛИПНЯ)
Загалом
Місце Команда «Золото» «Срібло» «Бронза»
медалей
1.
Китай
11
5
8
24
2.
Японія
11
4
5
20
3.
США
10
11
9
30
4.
ОКР
7
8
4
19
5.
Австралія
6
1
8
15
Велика
6.
5
6
4
15
Британія
Південна
7.
3
2
5
10
Корея
8.
Франція
3
2
3
8
9.
Нідерланди
2
5
2
9
10.
Канада
2
3
4
9
…49
УКРАЇНА
0
0
3
3

Фото із сайту harbuz.info.

«Рівні зуби має,
та в кожухах ховає…»
А ви знали, що кукурудзу можна не
лише зварити, як усі ми звикли з
дитинства, а й посмажити на грилі,
спекти з часником, приготувати
під сирним соусом… А вже про
консервування для салатів,
використання у рагу, запіканках
— і говорити не варто. Нині на цю
мексиканську гостю саме сезон
ПЕЧЕНА З ЧАСНИКОМ

Виходить ароматна, соковита, смачна
— справді пальчики оближеш!
Інгредієнти: 4 качани, 40 г вершкового
масла, 3–4 зубчики часнику, сіль, спеції, зелень і твердий сир — до смаку.
Приготування. Масло заздалегідь вийняти з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Додати до нього пропущений через прес або розтертий у ступці часник,
сіль та спеції, добре вимішати і за допомогою
силіконового пензлика з усіх боків змастити
цією сумішшю кукурудзяні качани. Викласти
їх на деко, накрити фольгою і запікати в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 45–55
хвилин. Потому зняти фольгу, посипати кукурудзу тертим сиром та зеленню і потримати
ще в духовці, доки розплавиться сир.
ПІД СИРНИМ СОУСОМ

Це ідеальне поєднання. Кукурудза під
таким соусом вмить набуває вишуканих
гастрономічних ноток, її смак розкривається абсолютно по–новому
Інгредієнти: на 4 кукурудзяні качани —
30 г сиру фета, 2–3 ст. л. сметани або жирних
вершків, 2 ст. л. подрібненого фундука, сіль
та паприка — за смаком, невеликий пучок
кінзи, лайм.
Приготування. Кукурудзу відваріть (молоді качани покладіть у холодну воду і варіть
близько 25 хвилин після закипання). Потім
обсмажте на тефлоновій сковороді без олії по
2 хвилини з кожного боку. Приготуйте соус,
змішавши до однорідного стану сир, сметану
і горіхи, посоліть і додайте за смаком паприку. Готову кукурудзу збризніть соком лайма,
а перед подачею полийте її соусом і посипте
дрібно нарізаною кінзою.
ОВОЧІ ПО–ФРАНЦУЗЬКИ

Така страва смакує в якості гарніру до
смаженого м’яса або й просто зі смаженою картоплею
Інгредієнти: морква, зелений горошок,
солодкий перець, цибуля, шампіньйони, консервована кукурудза, прованські трави, сіль,
олія.
Приготування. Підготувати овочі: моркву
нарізати кружальцями, гриби — скибочками,
перець — соломкою. У розігрітій олії спочатку трохи обсмажити моркву, додати цибулю,
порізану четвертинками. Закрити кришкою і
тушкувати хвилин 10, потім всипати шампіньйони. Коли випарується рідина, додати солодкий перець, горошок і довести до готовності (доки википить майже вся вода з овочів). Насамкінець всипати кукурудзу і суміш
прованських трав (можна кінзу чи петрушку),
посолити і зняти з вогню. n
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Фото із сайту incident.obozrevatel.com і konkurent.ua.

про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля

Цього разу душогуб штрафом не обійдеться...

Убив в ліжку колишню дружину, а потім
наздогнав і… зарубав доньку
Страшна трагедія сталася в багатоповерхівці на проспекті Соборності обласного
центру 20 липня. Лучанин укоротив віку рідним через місяць після вироку про
домашнє насильство. Якби злочинця не оштрафували, а відправили за ґрати,
можна було би запобігти смерті двох людей
Тетяна МЕЛЬНИК

-річний Василь Пилипюк зарубав сокирою свою 56-літню колишню дружину Майю, а потім
і 22-річну дочку Таню, тіло якої знайшли
в коридорі. Правоохоронці розповіли:
рани на тілі дівчини свідчили про те, що
вона намагалася втекти. Після цього
вбивця подзвонив у двері сусідів і розповів про те, що сталося. Нажахані люди
відразу викликали поліцію.
Після розлучення з тираном Майя
з дочкою вимушено залишалися жити
в квартирі. Хоча життям це назвати важко, швидше — співіснуванням.
«Василь не працював і пиячив. А його
дівчатка були дуже хороші, світлі. Донька
закінчила інститут. Вона не сиділа на шиї
у мами — підробляла. Батько ж не давав
ані копійки на життя», — розповіла сусідка.
Дебошира всі боялися. Характер
у нього був важкий, та й руки часто розпускав. Це змусило Майю в 2011 році,
після 24 літ шлюбу, подати до суду. Однак через пів року апеляційний суд скасував рішення про заочне розлучення.
Де-факто Пилипюк залишився чоловіком, а по суті — сімейним тираном і мучителем.
У 2015 році лучанка тричі викликала
поліцію через насильство в сім’ї. Одного
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разу Василь підняв руку і на дочку. Жінка набралася сміливості і знову подала
на розлучення. У суді відкрито розповідала, що благовірний часто чинить фізичний і психічний тиск на неї і дитину.
Пару розлучили у вересні — цього
разу заочне рішення суду «встояло».
Майя з донькою не могли піти з квартири: фінансово було дуже непросто, та й
сподівалася, що «все якось налагодиться». Однак стало ще гірше. Торік у травні Пилипюк кинув у голову колишньої
дружини металевий предмет, а доньку
щосили вдарив в обличчя кулаком. Судмедекспертиза визнала це легкими
тілесними ушкодженнями, але поліція
відкрила кримінальне провадження також за статтею про домашнє насильство.
Тирану вже загрожувало позбавлення
волі, і він кинувся навтьоки.
У березні цього року сімейного насильника знайшли. У травні Луцький
міськрайонний суд визнав його винним
у заподіянні легких тілесних ушкоджень
і домашньому насильстві, проте не відправив злочинця за ґрати, а оштрафував.
Вирок набув чинності 15 червня,
а вже через місяць Пилипюк жорстоко
вбив колишню дружину і єдину дочку.
Тепер йому світить від 10 років тюрми
до довічного ув’язнення. От тільки життя
людям уже не вернути… n
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5. Строки, тривалість
та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих
днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будьякі зауваження або пропозиції, які,
на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після
встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії
та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання
не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період.
Громадські слухання (перші)
відбудуться
_______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(зазначити дату, час, місце та
адресу проведення громадських
слухань)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля
(автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається
суб’єктом
господарювання)
20216228103
(реєстраційний номер
справи про оцінку впливу
на довкілля планованої
діяльності)
Повідомляємо про початок
громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті
1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Сортування, збагачення корисних копалин ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО».
2. Суб’єкт господарювання
Юридична адреса ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО»: 79026, м. Львів,
вул. Академіка Сахарова, буд. 80А,
кв. 28., тел.+38 (073) 496–70–17,
е-mail: optim-palyvo@ukr.net.
Місце розташування об’єкту
планованої діяльності: 45240, Волинська область, Луцький район,
с. Жидичин, вул. Данила Галицького, буд. 61М.
3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА,
43027 м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, (0332)
77 82 32. E-mail: eco@voleco.
voladm.gov.ua. Контактна особа —
відділ оцінки впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства
рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде надання висновку з оцінки впливу
на довкілля.

Громадські слухання (другі)
відбудуться
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(вказати дату, час, місце та
адресу проведення громадських
слухань)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА,
43027 м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, (0332)
77 82 32. E-mail: eco@voleco.
voladm.gov.ua. Контактна особа —
відділ оцінки впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА,
43027 м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. (0332) 74 01 32, (0332)
77 82 32. E-mail: eco@voleco.
voladm.gov.ua. Контактна особа —
відділ оцінки впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 404 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті
6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними
м. Львів, вул. Стрийська,
буд. 86В, оф.6, або Волинська область, Луцький район, с. Жидичин,
вул. Данила Галицького, буд. 61.
У робочі дні з 8.00 до 15.00.
Контактна особа: Жук Р. Є., тел.
+38 (067) 67–36–525.
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Поліщук-самітник пише
картини, виготовляє гітари
і різьбить по дереву
А з молодості
років п’ятнадцять
Василь Мороз їздив
по весіллях, грав
на сентизаторі,
розслаблявся
за чаркою,
через що значною
мірою й сім’ю
втратив. Та якогось
прекрасного
дня, як каже
чоловік, вирішив
«відмовитися
від алкоголю й
жити правильно»,
і це стало для
нього «релаксом,
самолікуванням —
фізичним
і духовним»

— Не підкажете,
де живе Василь Мороз? —
запитання до перших зустрічних чоловіків у Олениному, що на Камінь-Каширщині.
У відповідь — мовчанка,
тож додаю уточнення:
— Він малює картини…
І лише після цього чую
роз’яснення, на яку вулицю повернути, — «крайня
хата — то його». Однак
відразу ми таки не потрапили до Василя Мороза.
Ще довелося розпитувати, де його обійстя.
І коли нарешті зустрілися,
то Василь Миколайович

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

чоловік-самітник. Він не садить давно города, не тримає ніякої живності, що
незвично для села, тільки
малює картини, виготовляє гітари, навчає юних
односельців грати на цьому інструменті, займається
різьбою по дереву. В одній
із кімнат старенького батьківського дому — своєрідна виставка робіт майстра.
А в хлівчику, де колись,
певно, мукало, хрокало й
кудкудакало, облаштував
літню майстерню. На запитання, чи не вважають
односельці його диваком,
Василь Миколайович каже:
— Не так диваком,
як хитруном… Мовляв,
як то прожити в селі, не господарюючи? Зараз багато
хто збуває хазяйство й їде
невідь-куди на заробітки.
Я ж удома своїми руками зароблю на прожиття,
скільки зможу. А зайвого
мені не треба. Тож не подамся на чужину в рабство,
аби на машину чи якусь техніку збити грошей. А от чи
дивак я, то скажу по правді, що в селі завжди таким
людям непросто жилося.
Але я ніколи ні на які пересуди не звертав уваги і робив, як вважав за потрібне.
Слава Богу, моє ремесло
затребуване. Мене запрошують у школі щось написати чи в церкві. Дехто думає, що я невідь-які гроші
заробляю й на своїх картинах, хоч це й не так, бо продаю їх за помірною ціною.
«15 РОКІВ Я ГРАВ
ПО ВЕСІЛЛЯХ, БУЛИ
П’ЯНКИ-ГУЛЯНКИ,
ЧЕРЕЗ ЩО МЕНЕ
Й ДРУЖИНА
ПОКИНУЛА»

Катерина ЗУБЧУК

«НЕ ДУМАЛИ, ЩО
ТАКА ХАТА
В ХУДОЖНИКА?»

n Ім’я Волині

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Кімната нагадує швидше експозиційний зал.

За мольбертом знаходить чоловік умиротворення.

сказав, що бачив, як чужа
машина мимо проїхала, й
зауважив:

могло бути першою підказкою про заняття господаря.
Тільки ж за ялиною з дороги

хлівчику, де колись, певно, мукало,
« Вхрокало
й кудкудакало, облаштував
літню майстерню.
»
— Не думали, що в такій хатині живе художник?
По правді, цей будиночок швидше схожий на пустку, яких по селах багато, — двір геть зарослий
травою. Вже потім додивилася, що на його стіні —
олень намальований. Це й

силуету тварини не видно.
А мешканці Олениного
не могли зразу зорієнтуватися, кого саме шукаємо,
бо, як сказав наш герой,
у селі чотири Василі Морози. Є навіть повні тезки.
Отож у хатині, двір якої
густо поріс травою, живе

www.volyn.com.ua

Василь Мороз, який
сьогодні веде усамітнене,
навіть аскетичне життя,
не завжди дотримувався
принципів, які зараз відстоює. Зовсім юним, після
восьмого класу, він вступив
до Камінь-Каширського
професійного училища.
Оскільки з дитинства любив малювати, то обрав фах
різьбяра по дереву. Відслуживши згодом в армії, повернувся додому. Пригадуючи той час, розповідає:
— Було у мене ще одне
захоплення — музика.
В училищі брав участь у вокально-інструментальній
групі. Тож після служби захотілося мені на весіллях
грати. 15 років заробляв
так. Ясно, що були п’янки-гулянки. У тридцять
одружився. Дружина трохи
зі мною їздила — мабуть,
думала, що так буде краще.
А потім зрозуміла, що таке
життя — не її стихія. І через
три роки, коли в нас уже два
сини росло, покинула мене.
Закінчення на с. 9

Лучанка Леся Жук навчила мукачівця Василя Човбана славно —
звісної пісні «Волинь моя». А в Горохові дуетом вони заспівали
про кохання.

«Де ще знайти таку
красу, як в казці
намальовану...»
На жаль, не всі учасники фестивалю
мистецтв західного регіону
«Волинське літо-2021» бачили на
великому банері на сцені ці слова на
фоні золотої пшениці і мальовничого
села. Хтось у темних окулярах
лише уявляв цей краєвид, бо
висловити своє шанування творчості
заслуженого працівника культури
України, Почесного громадянина
Волині Степана Кривенького (на
фото) в народному домі «Просвіта»
міста Горохова завітали співочі
представники територіальних
первинних організацій Всеукраїнського товариства сліпих
із багатьох громад Волині й аж із закарпатського Мукачева
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ільшість виконавців
не бачили, що ними захоплюється публіка. А вона
не стримувала ні сліз, ні при-

Б

тань, що відчувалося наперед:
усе вдасться й сподобається.
Так і сталося. «Фестиваль відкрив нові грані й можливості
для кожного, хто був на ньому
і учасником, і глядачем», —

в нас будуть такі дійства, тоді духовне
« Якщо
прозріння гарантоване всьому світові.
ємного подиву, що життя може
бути прекрасним навіть за завісою темноти, поводирем
у якому є проміння доброти,
людяності й таланту.
— Наш задум співпав
із знаковою подією — Роком
Степана Кривенького з нагоди його 80-ліття. Голова
Горохівської ТПО УТОС Лідія
Шумчук і всі її співочі однодумці настільки завзято долучилися до організаційних пи-

»

констатувала голова правління
Волинської обласної організації УТОС Світлана Терпелюк.
— Якщо в нас будуть такі
дійства, тоді духовне прозріння гарантоване всьому світові, — наголосила провідна
методистка з театрального
жанру Волинського обласного науково-методичного
центру культури Валентина
Недумова. Нехай здійсняться
ці слова. n

Репортаж із фестивалю
«Волинське літо-2021» читайте і дивіться
в суботу на сайті volyn.com.ua о 18:00.

