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64-річний Петро Панчук
привіз у Лобачівку
новонароджену доньку
і нову виставу
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n Знай наших!

Фото Антона ОНИЩУКА.

Тракторист і комбайнер…
дівчина Аліна!
20-річна уродженка села Пустомити на Горохівщині справляється
з технікою не гірше від досвідчених механізаторів, адже вперше сіла
за кермо потужної машини ще у 13 літ
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Фото із сімейного архіву родини ПАНЧУКІВ.

Навіть мікрофон, узявши вперше до рук,
волинська «Паша Ангеліна» тримає професійно.

«На репетиції ходимо всією сім’єю!»

Читайте
Ч
й про це на с. 20

Фото із сайту dyvys.info.
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Шахту № 9
«Нововолинська»
через знеструмлення
затоплює
с. 12
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«Доброго дня! Мене звуть
Ірина, мені 47 років. Наша сім’я
живе без ліків завдяки академіку
Болотову — це просто диво! Я
позбулася захворювань шлунково-кишкового тракту. Перестали боліти ноги, зникло відчуття важкості,
а раніше при варикозі нічого не допомогало надовго.
У мами — глаукома. Раніше одне око бачило тільки на 30%, а зараз — на 70%, немає обмеження поля
зору. За півроку застосування Бальзаму Болотова
нормалізувався тиск (120/80), та й просто відмінне
самопочуття, гарний настрій! Усім своїм знайомим
і родичам розповідаю про свої результати. Дуже
дякую Борису Васильовичу! Є впевненість у подальшому здоровому житті».
Бальзам сприяє:
9 нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту;
9 балансує вміст цукру в крові;
9 розщеплює старі та хворі клітин;
9 запобіганню інсульту, інфаркту, аритмії,атеросклерозу кровоносних судин, розщеплює
грн
грн
бляшки у судинах, запобігає проблемам зору,
250 мл
500 мл
що викликані захворюваннями судин (в тч відшарування сітківки, макуліт, ретикуліт).
НЕ Э ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ

Фото із сайту rbc.ua.

ǻȕȭȒȈȓȤȕȐȑ
ǩȈȓȤȏȈȔǩȖȓȖȚȖȊȈ

Місячний календар на серпень:
В останньому місяці літа позитивними і вдалими будуть 7,
10, 13, 14, 19, 23 і 31 числа.
Несприятливими: 5, 8, 11,
16, 22, 25 та 30 серпня.

МАГНІТНІ БУРІ
ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ:

Середні: 13,14, 29.
Сильні: 10, 16—20 серпня.

Джерело: unian.ua.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ:
бетоняра, арматурника,
електрозварника, монтажника
залізобетонних конструкцій,
стропальника, штукатура,
автокранівника, машиніста екскаватора.
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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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Гаряча точка
Фото Сергія НАУМУКА.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
завідувач відділу медицини
«Газети Волинь»

Знайшли спосіб,
як здерти з людей
три шкури
Уряд зазіхнув на зарплатні й пенсійні картки
українців. Кошти на них заарештують, якщо є
борги за комуналку. А на носі — нове подорожчання
електроенергії й газу для побутових споживачів.
І це при тому, що люди вже винні за комірне майже
80 млрд гривень
На дошці оголошень біля входу в під’їзд керівництво нашого ОСББ час від часу вивішує «списки ганьби» — поіменний перелік мешканців, які не сплатили за комунальні послуги
і не зробили внески у ремонтний фонд. Оскільки жодних робіт
у будинку ніхто не проводив, у багатьох виникало резонне запитання: а за що, власне, щомісяця «відстібати» гроші? Та коли
у травні голова ОСББ повідомив про заміну труб у підвалі, всі
заворушилися. Бо на конкретну потрібну справу не шкода й
розкошелитися.
Напевне, якби процес формування тарифів на комуналку
був прозорим, ситуація теж не була б такою критичною. Наприклад, у нашій дев’ятиповерхівці нема, судячи з оприлюдненої
інформації, дуже злісних неплатників, винні хіба за місяць-два.
Та й то не з добра, а через скруту. Не порівняєш з тими, хто
мешкає у розкішних апартаментах й ігнорує платіжки роками,
економлячи десятки, а то й сотні тисяч гривень.
Але чому люди, які не знаходяться за межею бідності,
не соромляться комунальних боргів? Можливо, не хочуть миритися з тим, що їх вважають за лохів. Необгрунтовано високі
тарифи, корупційні схеми в енергетиці, які дають необмежені можливості для наживи олігархам, відсутність зрозумілих
механізмів ціноутворення, відверте окозамилювання — усе
це обурює споживачів. Тож, намагаючись здерти з людей три
шкури, влада свідомо чи несвідомо підштовхує їх до протесту.
Хтось у селі продавав корову, стягувався з останнього,
щоб провести до хати газ, а тепер вимушений окремо платити
за його доставку трубами, придбаними за власний кошт. Інший
будується і разом із сусідами ламає голову, де взяти шалені
гроші на лінію електропередачі, щоб потім боятися увімкнути
чайник чи поставити бойлер, бо ж дорого платити.
На жаль, проблему боргів за комуналку в Україні намагаються вирішити найпростішим шляхом. Замість того, щоб
зробити тарифи справедливішими й доступнішими, влада
вирішила просто заарештовувати і списувати відповідні суми
з пенсійних або зарплатних карток людей.
Але ж є сім’ї, які внаслідок таких здирницьких дій житимуть
упроголодь, не матимуть змоги купити ліки, мило. Відомо, що
лише за останній рік на деякі категорії товарів ціни зросли
на 60–70%. Пенсії і зарплати, на жаль, такими темпами не підвищуються.
Ніхто не думає, як реанімувати економіку, дати людям роботу, можливість поліпшити свій добробут. Ні, влада вирішила
за рішенням судів забирати гроші з карток. Лише за боргами
ЖКГ кількість виконавчих проваджень уже перевищує 400 тисяч. Далі неплатоспроможних заженуть у ще більшу безвихідь.
Що робитиме людина, у якої з рахунків списали останні кошти?
Піде до установ, які надають мікрокредити під величезні приховані відсотки. А це прямий шлях до втрати власного житла,
яке просто заберуть за борги.
Тому варто було б виключити малозабезпечених із переліку
тих, на кого розповсюджується система блокування коштів.
Адже субсидія на комуналку тепер стане набагато меншою
через зниження соціальних норм споживання газу, електрики, води та інших комунальних послуг. Умовно кажучи, якщо
раніше ви отримували 1500 гривень допомоги від держави,
то тепер вона скоротиться до 1000. При цьому в середньому
за рік розмір платежів збільшився на чверть. І у цьому прирості
не враховані нові ціни за електрику, які чекають нас найближчим часом, і нові тарифи на тепло, які вступлять в силу із початком нового опалювального сезону. Тому навіть одержувачі
субсидії будуть змушені левову частку квартплати оплачувати
самотужки і матимуть величезні пробоїни у сімейних бюджетах. Армія боржників збільшиться у стократ, і арешт коштів
на їхніх картках — не вихід. n

«Де нам пасти худобу?» — це питання хвилює багатьох жителів села.

Земельні війни по-новозагорівськи:
селяни готові лягати під трактор
Люди невдоволені виділенням землі і не допускають техніку на поле.
Інша сторона каже, що їм не дають господарювати
Сергій НАУМУК

оли на початку 1990-х проходило паювання колгоспних земель, поширеним
явищем було відмовлятися від
частини паю для формування
спільного пасовища. Пройшли
роки, і раптом у багатьох селах
виявилося, що ці ділянки значаться як невитребувані паї. Адже селяни найчастіше не переймалися
формальностями і не поспішали
реєструвати громадські пасовиська.
З наближенням ринку землі
у селах почалися справжні війни
за ріллю. Саме так можна охарактеризувати ситуацію, яка склалася у Новому Загорові Локачинської територіальної громади.
Додався ще й конфлікт між
частиною сільських депутатів
та сільським головою, який триває вже давно.
— Свого часу було прийнято
рішення про створення громадського пасовища. Ми зібрали необхідні документи і неодноразово
зверталися в Держгеокадастр,
але нам постійно відмовляли.

К

Тепер частину пасовища роздали у приватну власність, а людям
немає де пасти худобу, — твердить колишній голова Старозагорівської сільської ради Ростислав
Остапчук. — Депутати пішли проти громади і перестали приходити на сесію. Вони цілий рік сабо-

б’ються з нами,
« Вони
палять солому і їдуть
трактором. Приїжджали
правоохоронці. Ми
блокуємо дорогу
з вилами.

»

тували, а тепер стверджують, що
проводили 32-у сесію самі. А тим
часом дерибанили землю. Нині
усі площі, на які є рішення про
створення пасовищ, поділили
між собою. Вони не дають зайти на них. Виганяють. Може дійти до непередбачуваного. У нас
на території села три пасовиська,
і всі вже розпайовані.
За його словами, депутати самі проводили сесію, хоч

не мали на це права. Врешті його
відсторонили від посади, але
Ростислав Остапчук поновився
через суд. Сторони висувають
взаємні звинувачення і щодо
проведення сесій, і щодо роздачі
землі. Ексголова навіть підробив
кілька рішень сесії від 29 серпня
2019 року про відмову у наданні
землі. Але у суді він визнав свою
вину і його звільнили від кримінальної відповідальності.
Відтак у Новому Загорові триває справжня земельна війна.
Частина людей переконана, що
не буде де пасти корів. Селяни
готові силоміць не допустити
тракторів до оранки. Не раз доходило до відкритого протистояння, викликали й поліцію.
— Вони б’ються з нами, палять солому і їдуть трактором.
Приїжджали правоохоронці. Ми
блокуємо дорогу з вилами. Кажуть нам: у них державні акти
на землю, можуть орати. Діжуримо сутками на тій землі, щоб
і вночі не приїхали, — розповіла
жителька Нового Загорова Катерина Шевчук.
Закінчення на с. 13

Р Е К Л А М А

7, 14 і 21 серпня

+38 (067) 304–15–65,
+38 (068) 989–44–92
+38 (068) 005–44–46 (запчастини)
+38 (068) 005–44–47 (сервісна служба)

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

Доброго дня
вам, люди!
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Фото із сайту naustierewelt.org.

n Календар
6 СЕРПНЯ

Сонце (схід – 5.37, захід — 20.35, тривалість дня — 15.58).
Місяць у Раку. Дні Місяця 27/28.
Іменинники: Анатолій, Роман, Христина.
7 СЕРПНЯ
Це і є справжня дружба!

Сонце (схід – 5.38, захід — 20.33, тривалість дня — 14.55).
Місяць у Раку, Леві. Дні Місяця 28/29.
Іменинники: Анна, Микола, Олександр.

Фото з особистого архіву Миколи БІЛЬШЕВИЧА.

На березі
Азовського моря
знайшли незвичну
русалку

8 СЕРПНЯ

Сонце (схід – 5.40, захід — 20.31, тривалість дня — 14.51).
Місяць у Леві. День Місяця 29/30/1 .
Іменинники: Федір, Сергій.
9 СЕРПНЯ

Сонце (схід – 5.41, захід — 20.30, тривалість дня — 14.49).
Місяць у Леві, Діві. Дні Місяця 1/2.
Іменинники: Микола.
10 СЕРПНЯ

Волинянин створив її з піску

Сонце (схід – 5.43, захід — 20.28, тривалість дня — 14.45).
Місяць у Діві. Дні Місяця 2/3.
Іменинники: Ірина, Павло.

Олена КУЧМА

узикант і волонтер із Луцька Микола
Більшевич під час сімейного відпочинку
на пляжі Азовського моря зліпив неординарну русалку з головою риби й ногами жінки. Завдовжки фігура сягала більше двох метрів,
а завширшки 40 сантиметрів. Піщана німфа привертала увагу всіх відпочивальників. Люди фотографували й знімали її на відео.
Пан Микола давно захоплюється скульптурою, тому при кожній можливості намагається
створити щось оригінальне. Зазначимо, цієї
зими він зліпив зі снігу на своєму подвір’ї витончену пані в капелюшку.

М

11 СЕРПНЯ

Сонце (схід 5.44, захід – 20.26, тривалість дня – 14:42).
Місяць у Діві, Терезах. Дні Місяця 3/4.
Іменинники: Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман.
12 СЕРПНЯ

Микола Більшевич по-своєму уявляє пляжний відпочинок.

n Погода
Фото з фейсбук-сторінки Валерія ГОНТИ.

Віддаватися усьому
потрібно з двома
буквами «д»…
інше, де б воно не було —
в минулому чи майбутньому. Через поспіх, відповідальність і бажання все
контролювати теперішнє
змазується.
Я нарешті зрозуміла:
коли бігаєш з вовками —
бігай з вовками. На читання
книжок, спілкування з Богом та поцілунки під зорями буде інший час. Не варто все змішувати… Йшла,
побачила троянду — стала,
милуюся… Чи ж не насолода?
Напевно, віддаватися
усьому потрібно з двома
буквами «д».

Якось у часи моєї
розгубленості мій
син сказав: «Мам,
я помітив, що поки ти
мила чашку, подумки
боролася з трьома
різними вітряками.
Спробуй, миючи
чашку, думати про
чашку»
Наталка МУРАХЕВИЧ

е те, щоб то було
нове для мене. Але
я почала частіше
«спиняти» миті.
Бо, справді, іноді робиш
одне, а думаєш про зовсім
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Тел.: 097-989-16-78, 097-323-08-41.
ТОВ «Медовий край» (ЄДРПОУ 38637085)

Сонце (схід – 5.46, захід – 20.24, тривалість дня – 14.38).
Місяць у Терезах. Дні місяця 4/5.
Іменинники: Ангеліна, Валентин.
.

Серпневе повітря вже пахне
шкільними підручниками
й печеною картоплею
Попереду ще майже місяць літа, втім на Волинь
по троху шкутильгає осінь. Про це свідчить погода
на прийдешній тиждень. Щоправда, аграріям дуже
потрібні ще сонячні дні, аби врешті зібрати весь урожай

Новий житель звіринця вже звик до людей.

У Луцьку Петрик
загубив батьків
Маленьке пташеня знайшли біля
кафедрального костелу Петра і Павла й
передали у звіринець
Сергій ВИШЕНЬКА

Луцькому зоопарку виходжують боривітра, якого принесли туди небайдужі.
Директорка звіринця Людмила Денисенко каже, що цей вид пернатих живе у
Старому місті. Пташеня вже оглянули ветеринари, воно не травмоване. Виявилося,
що Петрик (так назвали дитинча боривітра)
просто вчиться літати, тому не зміг самостійно потрапити додому.
– Напевно, це були перші спроби малечі самостійно здобути собі їжу, але поки
що не вдалося. Він був знесилений, тому
спіймали його легко, – розповідає пані
Людмила.
У зоопарку зазначають, врятований боривітер наступні два тижні перебуватиме під
наглядом працівників звіринця, а потім його,
скоріш за все, посадять на гілку найближчого дерева, бо поруч можуть бути батьки
пташини.

У

За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного
гідрометцентру Лесі Пасічник, 6 серпня буде хмарно. Вночі можливий значний короткочасний дощ, а вдень — помірний. В окремих районах очікуються гроза та град. Вітер південно-західний,
5–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 13–18 градусів вище нуля, вдень — від 20 до 25. За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього дня було 2012-го — плюс 35.6, найхолодніше — 1949-го, мінус 6.7 градуса.
7-го утримається хмарна погода, але без істотних опадів.
Місцями навіть слід чекати грози та граду. Вітер зміниться на західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 10–
15 градусів, а вдень — до 21–26.
8-го сонце час від часу виглядатиме з-за хмар, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — плюс 10–15 градусів, вдень — 24–29.
9-го серпня збережеться мінлива хмарність, короткочасний дощ, а в окремих районах грози. Вітер західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 12–17 градусів вище
нуля, а вдень — від 22 до 27.
У Рівному 6 серпня ясна погода протримається тільки вранці,
а вдень небо вкриється хмарами. Вночі слід очікувати грози, яка
закінчиться тільки на світанку. Температура повітря вночі — плюс
18 градусів, удень — 23 тепла. 7-го погода різко зміниться: небо
буде ясним до самого завершення дня, опадів не передбачається. Повітря вночі прогріється до плюс 14 градусів, а вдень —
до 22. 8-го серпня похмуро буде тільки
вранці, день та вечір — сонячні. Температура
повітря вночі — плюс 14 градусів, а вдень —
27 вище нуля.

Ведуча рубрики
Ірина КРАВЧУК.
Тел. 72-39-32
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n «Шо воно меле…»

Фото із сайту slovoidilo.ua.
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n Політика

«Газета виборча»:
«Порошенко нокаутує Путіна»
Фото із сайту eurosolidarity.org.

П’ятий Президент
України — російському
цареві: «Доводити,
що українці та росіяни
— один народ — це як
доводити, «що всередині
земної кулі є ще одна
куля, набагато більша,
ніж та, що зверху»
Дарія КЛИЧ

Останнім часом головний «слуга» в парламенті — улюблений персонаж
карикатуристів та творців фотожаб.

А могли ж погрожувати
світу ядерною бомбою!
У команді Зеленського мріють заробляти
гроші, шантажуючи планету
Василь РОГУЦЬКИЙ

КОМЕНТАРІ

олова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія — це
крутіше, ніж «95 квартал».
Ріже таку «веселу» правду–матку, на яку навіть хлопці в барі за
пивом не завжди наважаться. Нещодавно з усіх сил хвалив методи
авторитарної Комуністичної партії Китаю, а зараз став пропагувати бандитський «доробок» Росії,
де вголос обіцяють перетворити
Землю на «радіоактивний попіл»,
якщо щось буде не по–їхньому.

Г

навіть в
« «Слугам»
голову не приходить,
що Україна–
ядерний шантажист
сприймалася б
світом як Північна
Корея. А наслідком
цього була б
міжнародна ізоляція,
а не допомога.

»

Ось для чого, за словами Давида Арахамії, Україні треба було
зберегти ядерну зброю: «Якби ми
були ядерною державою, з нами
всі розмовляли б по–іншому, домовлялися б по–іншому. Навіть
якщо б не могли обслуговувати
(ядерне озброєння. — Ред.),
могли б скоротити, але все одно
залишити ядерний потенціал. Ми
могли б шантажувати весь світ, і
нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається
в багатьох інших країнах».
Слово «шантажувати» різонуло вухо багатьом. Здається, членам ЗЕленої команди вже зовсім
голова від влади закрутилась…

Ірина
ГЕРАЩЕНКО,
народний
депутат
від «Європейської
Солідарності»:
«Слугам» навіть в голову не
приходить, що Україна — ядерний шантажист сприймалася
б світом як Північна Корея. А
наслідком цього була б міжнародна ізоляція, а не допомога. Коли чуєш такі одкровення
слуг, то на думку приходить
одне: може й добре, що Україна відмовилася від третього у
світі ядерного потенціалу. Бо
хто знає, що б спало на думку
зеленій владі».
Віктор ТАРАН,
політолог:
«Це ж яку класну річ втратив
Арахамія! Можна
було б нічого не робити, не розвивати економіку
і правову державу. Достатньо
було б сидіти, розмірковувати
про корабельні сосни і — всіх
шантажувати. Державницьке
мислення? Насправді — ніт. Це
швидше нагадує розмову гопника з райончика».
Борислав
БЕРЕЗА,
політик:
«Враховуючи,
що до 2015 року
Арахамія був громадянином Росії, а сьогодні
він голова монобільшості Верховної Ради і робить заяви про
можливий шантаж Україною
наших західних партнерів, то
він не просто ідіот, а намагається бути суперуспішним
агентом ФСБ, інтегрованим у
найвищі ешелони влади». n

авторитетній польській
«Газеті виборчій» вийшла
велика публікація Петра
Порошенка під назвою «Стаття
Путіна не про історію. Це — політичний маніфест з погрозами
сусідам», у якій він жорстко відповів російському президенту
на закиди у бік України. «Твердження Путіна, нібито українці та росіяни «один народ»,
нагадують опис божевільні із
художнього твору Ярослава
Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка», — заявив п’ятий
Президент України. «Серед
божевільних був один професор, який «доводив, що всередині земної кулі є ще одна
куля, набагато більша, ніж та,
що зверху», — написав лідер
«Європейської Солідарності».
«Порошенко нокаутує Путіна»,
— так газета проанонсувала
його резонансну публікацію.
Пропонуємо кілька цитат
із статті Порошенка, які викликали в Росії найбільший
скрегіт зубами:

В

ПРО МАНІПУЛЯЦІЇ ПУТІНИМ
ІСТОРІЄЮ ЗАРАДИ
ЗАГАРБАНЬ

«Ми ж, українці, не претендуємо на Новгород лише тому,
що український володар Володимир кілька років був новгородським князем. І навіть не зазіхаємо на Москву як свою колишню глуху провінцію лише на
тій підставі, що її заснував Юрій
Долгорукий, князь київський.
Врешті–решт Карл Великий

Лідер «Європейської Солідарності» закликає не легковажити останніми
погрозами кремлівського правителя в бік України.

Великий був імператором пращурів
« Карл
сучасних німців та французів, але ж жодному
притомному політику не спадає на думку
проголошувати їх одним народом, а тим більше
сполучати в єдину державу.

»

був імператором пращурів сучасних німців та французів, але
ж жодному притомному політику не спадає на думку проголошувати їх одним народом, а
тим більше сполучати в єдину
державу».
ПРО «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2»

«Для України газовий транзит це не стільки і не тільки
проблема грошей. Заробимо
врешті–решт і на чомусь іншому. Йдеться про безпеку. А для
нас це екзистенційне питання,
бо стаття Путіна свідчить про
те, що він не відмовився стерти Україну з політичної карти…
Нам потрібні скоріше не гроші,
а гарантії безпеки і незалежності. А це — членство в НАТО.
Наші мрії та обіцянки партнерів
мають матеріалізуватися в конкретний проєкт, і він називається Планом дій щодо членства
в НАТО».
ПРО НАМІРИ КРЕМЛЯ

«В сухому залишку стаття
Р

Е

К

Л

А

М

А

Путіна формулює територіальні претензії Росії до України, і
саме це в ній головне! «Наши
исторические территории»,
«территориальные подарки»,
«ограбленная Россия», «живущие там близкие для нас
люди», «условный характер»
кордонів на пострадянському
просторі — ось ключові слова
цього «дослідження», коли відсіяти всю словесну полову…
Його візія України — Малоросійський федеральний округ
як частина єдиного авторитарного простору. В такому
варіанті повної і беззастережної капітуляції він, можливо,
й готовий підтримати нашу
територіальну цілісність —
так проковтнути легше, ніж
частинами. От в чому ключові
месиджі статті».
ПРО «ОДИН НАРОД»

«Ми, українці, не маємо
проблем із власною ідентичністю. І нам по цимбалах, що
саме про це думає Путін». n

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
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n Пульс тижня
Фото із сайту УДСНС у Рівненській області.

Бухгалтерка лікарні привласнила
та витратила майже 500 тисяч
гривень
Вона таємно від свого керівництва щомісяця
нараховувала собі завищену заробітну плату.
Порушення виявили у березні цьогоріч, коли
спритниця звільнилася за власним бажанням
Олена ВОЛИНЕЦЬ

лідчі слідчого управління поліції Рівненської області за процесуального керівництва обласної
прокуратури скерували до суду кримінальне провадження щодо 40-річної жительки Рівненського району, яка обвинувачується у вчиненні правопорушень,
передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Будучи бухгалтером І категорії, відповідно
до посадової інструкції, вона нараховувала заробітну
плату працівникам дитячого медзакладу та собі зокрема. Із серпня 2018 по березень 2021 року посадовиця
привласнила 476 217 гривень, що більш ніж у 250 разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Отримувала «підвищену» зарплату бухгалтерка на банківську картку й
пускала на свої потреби. Певну суму залишила на рахунку, а частину зняла готівкою.
Обставиною, що пом’якшує покарання, є щире каяття та сприяння слідству.
Наразі обвинувачена вже повернула 99 тисяч гривень та в подальшому зобов’язується відшкодовувати
щомісяця певну суму. n

С
З допомогою бензопили звільняли транспортні засоби.

Буревій у Рівному:
вночі дерево впало на три автівки
2 серпня в 0.15 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про
те, що через несприятливі погодні умови (гроза та сильний вітер)
в обласному центрі поблизу вулиці Київської на три припарковані
автомобілі впало дерево
Марина ЛУГОВА

а місце виклику було направлено чергове відділення бійців 3-ї Державної
пожежно-рятувальної частини
та зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Рівненській області —
2 одиниці спецтехніки та 7 чоловік

Н

падіння
« Внаслідок
дерева ніхто з громадян
травм не зазнав.
»
особового складу. Рятувальники
за допомогою бензопил швидко

n Кримінал

n Шок!

9-річний хлопчик звів рахунки
із життям

Продали наркотиків
і психотропів на мільйон
Троє жителів Сарненщини
постануть перед судом
за незаконну торгівлю
забороненими речовинами
Ірина ПАСІЧНИК

осудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків віком
45 та 37 років та 35-літня жінка
здійснювали торгівлю наркотичними
засобами та психотропними речовинами. Отримані кошти на суму понад
мільйон гривень зловмисники використали для продовження своєї злочинної діяльності.
У ході цього розслідування у них
було вилучено 216 грамів особливо
небезпечного засобу — канабісу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від дев’яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна. n

Д

звільнили транспортні засоби.
Внаслідок падіння дерева ніхто
з громадян травм не зазнав.
А 1 серпня вечірньої пори у Рівному в районі автовокзалу в одному із дворів буревій, який, за словами очевидців, тривав не більше
п’яти хвилин, із корінням вирвав
п’ять дерев. На щастя, не постраждали ні люди, ні транспорт. n

Трагедія сталася 29 липня у селі Кошмаки у Вараському
(колишньому Володимирецькому) районі Рівненської
області у багатодітній родині
Мирослава СЛИВА

лизько 18.30 14-річний підліток прибирав у хаті, коли
раптово почув крики молодших сестричок. Саме вони
побачили братика у зашморгу мотузки, до якої кріпилася
дошка для гойдалки. На допомогу кинулися і сусіди, які зателефонували на «швидку». На виклик прибула бригада Новорафалівського пункту постійного базування. Втім врятувати дитину
не вдалося, медики лише констатували біологічну смерть.
Лікарі повідомили про подію у поліцію. Слідчо-оперативна
група встановила, що 30-річна матір самотужки виховувала
чотирьох дітей. Сім’я на жодних обліках не перебувала. Цього
дня жінка пішла на підробіток в інше село. Діти залишалися
дома самі.
Тіло хлопчика відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці ведуть розслідування за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України
(доведення до самогубства).
У родині залишилося троє дітей: 14-літній син та двоє дівчаток 4-х та 5-ти років. n

Б

Комбайнер наїхав на жінку,
якій мав змолотити зернові
Сталося це, коли 30-літній житель села Борове
Зарічненського району заїжджав агрегатом на
поле односельчанки-пенсіонерки
Богдана КАТЕРИНЧУК

оловік пояснив, що не побачив її (жінка саме
розмовляла із його напарником, коли він рухався заднім ходом). Потерпілу госпіталізували
до хірургічного відділення Зарічненської центральної
лікарні. У неї медики попередньо діагностували політравму, перелом ключиці та ребер, множинні забої.
За результатами огляду на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотестера водій комбайна був
тверезий. У нього також відібрали зразки крові.
У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події. n

Ч

Понад 10 годин шукали рибалку...
на дні
1 серпня о 17.40 співробітники 6-ї Державної
пожежно-рятувальної частини спільно з
водолазами рівненської обласної комунальної
аварійно-рятувальної служби на водних
об’єктах знайшли та підняли на поверхню тіло
59-літнього чоловіка з річки Іква в селищі Млинів
Дубенського району
Марина ЛУГОВА

ошуки потопельника – жителя міста Луцька –
тривали з 6-ї години ранку. Чоловік рибалив на
річці. А ось що стало причиною його загибелі на
воді, з’ясовують правоохоронці.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися
правил безпеки під час відпочинку або риболовлі на
водоймах. Адже, на жаль, літньої пори ось так обривається не одне життя. В останній день липня на території
Малолюбашанської громади, що на Костопільщині, у
ставку втопилася 45-літня жінка. n

П
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ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
n Стихія

Третина мільйона гривень:
підрахували збитки від буревію

Без довідки про ПЛР-тест —
ні за кордон, ні в Україну
Жителька смт Ратне протягом березняквітня 2021 року розміщувала у соцмережі
«Фейсбук» оголошення і підшукувала осіб, яким
пропонувала за 600 гривень виготовити документ
про проходження лабораторного обстеження
на COVID-19
Власта КРИМСЬКА

ерез Viber жінка отримувала фотознімок закордонного паспорта клієнта і пересилала його невстановленому спільнику, який, використовуючи
реквізити медичної лабораторії ТОВ «Ніколаб», підробляв
довідки. У подальшому шахрайка зустрічалася із замовниками і віддавала їм документи, отримуючи гроші.
У вироку Ратнівського районного суду наведено десять таких випадків із початку березня по 25 квітня. Під
час останнього епізоду ціна довідки зросла до 800 грн.
Обвинувачена розкаялася і сприяла слідству. Суд призначив 2 роки і 6 місяців позбавлення волі, звільнивши
жінку від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.
А ось волинські прикордонники впродовж липня задокументували на пункті пропуску «Ягодин» дев’ять спроб
підкупу правоохоронців особами, які сподівалися безперешкодно в’їхати в Україну без довідок про проходження
ПЛР-тестування. За «вирішення» питання подорожні пропонували охоронцям кордону євро, злоті, рублі, фунти
та гривні.
Військовослужбовці від хабарів відмовилися та поінформували співробітників Нацполіції. n

Ч

Лихачу-рекордсмену світить
чималий штраф
На горе-водія патрульні склали відразу
7 адмінматеріалів, адже він, здається, порушив
усе, що міг

www.volyn.com.ua

У Ратному негода вирувала всього декілька хвилин, а далі
ще з більшою силою налетіла на Заброди й інші села Ковельського
району і наробила немало біди
Фото із сайту pershyj.com.

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

корінням валилися дерева,
падаючи на електродроти,
не витримували і ламалися
електроопори, внаслідок чого
знеструмлювались цілі села.
Залишились без даху окремі
будинки, з яких шифер злітав
в одну мить, пошкоджені прибудинкові споруди. Добряче
потерпіли від стихії і городина
та зернові. Внаслідок негоди

З

час бурі були
« Під
не лише обірвані
електролінії,
а й зламані
11 електроопор.

На Ратнівщині руйнівну силу стихії люди відчули у багатьох селах.

»

повністю без світла залишились
Лучичі, Заброди, Якушів, Поступель, Зоряне, Адамівка, Датинь,
частково — Ратне, Комарове,
Велимче, Межисить, Піски-Річицькі, Видраниця, Замшани,
Тур. За інформацією виконувача
обов’язків директора Ратнівської

філії ПрАТ «Волиньобленерго»
Сергія Кульбачинського, під час
бурі були не лише обірвані електролінії, а й зламані 11 електроопор, з яких 8 — у Забродах, 2 —
у Зоряному і 1 — у Ратному.
А у селах Світязькі Смоляри
та Голядин Ковельського району до ліквідації наслідків стихії
на прохання громади долучився

колектив Шацького лісництва,
було задіяно кілька одиниць техніки та спецзасобів. Як повідомили у пресслужбі Волинського
ОУЛМГ, лісівники очистили дороги там, де вітер поламав значну
кількість дерев. Відновивши шляхи сполучення, вони також допомагали людям у впорядкуванні
їхніх обійсть. n

Марія КАЩУК

а автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Passat, який
їхав у населеному пункті зі швидкістю 89 км/год,
при цьому чоловік за кермом користувався телефоном та
не був пристебнутий ременем безпеки.
Під час спілкування з порушником патрульні помітили, що він нетверезий, і визначили рівень алкогольного
сп’яніння у присутності свідків. Результат — 1,81 проміле,
що в 9 разів перевищує допустиму норму. Винуватець із
таким висновком не погодився, однак відмовився пройти
огляд у медичному закладі.
На водія, який міг спричинити аварію, патрульні склали адміністративні матеріали: за керування у стані сп’яніння; перевищення встановлених обмежень швидкості
руху більш як на двадцять кілометрів на годину; порушення правил користування ременями безпеки; їзду транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні; користування під час руху засобами
зв’язку; відсутність поліса обов’язкового страхування та
нехтування іншими правилами дорожнього руху. n

Н

У Любомлі відкрили Центр
вакцинації
Він обслуговуватиме не тільки місцевих жителів,
а й приїжджих, у тому числі з-за кордону
Оксана КРАВЧЕНКО

ідкриття закладу відбулося у понеділок за участі
голови Ковельської райдержадміністрації Ольги
Черен та очільника Любомльської громади Романа Ющука. Відтепер отримати щеплення можна у будівлі за адресою вул. Української Армії, 2, де донедавна розміщувалася міська рада. На фасаді приміщення
— інформація для жителів, номер телефону, за яким
можна отримати роз’яснення з приводу щеплення. n

В

n Не словом, а ділом!

n О часи! О звичаї!

Нападав на жінок,
маючи вагітну дружину
21-річному жителю
Ковеля, якому
повідомили про підозру
в неодноразовому
вчиненні сексуального
насилля, суд обрав
запобіжний захід
Оксана КРАВЧЕНКО

олодик раніше не притягався до кримінальної
відповідальності, але
нинішнього літа він потрапив
у поле зору правоохоронців.
У клопотанні слідчого йдеться
про два напади на жінок у місті
залізничників 21 липня. Перший — о 07.30 на тротуарі поблизу магазину «Папірус», що
на вулиці Незалежності, а через
годину — в під’їзді будинку, повідомляє Ковель медіа.
Хоча, як заявила пресслужба прокуратури області, слідство вважає, що чоловік упродовж липня 2021 року чотири
рази вчиняв дії сексуального
характеру, підстерігаючи жертв
у ліфті чи на вулицях міста.
За заявами двох потерпілих
було відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 153 КК

М

України (насильницьке задоволення статевої пристрасті
неприродним способом), що
карається позбавленням волі
від трьох до семи років.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просили застосувати до ґвалтівника цілодобовий домашній арешт.
Підозрюваний та його захисник
заперечили і просили врахувати, що той працює підсобним робітником у ТОВ «Волинь
Палетс» (м. Ковель) та має
на утриманні дружину, яка скоро піде у декретну відпустку.
Однак у суді встановили, що
ця турбота вдавана. Вагітна
дружина молодика проживає
за іншою адресою. А він сам
до 23 липня цього року ніде
не працював та не піклувався
про сім’ю, зокрема, влаштувався на роботу лише після відкриття щодо нього кримінального провадження.
Слідча суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина
Логвинюк клопотання слідчого
задовольнила та відправила
підозрюваного на два місяці під цілодобовий домашній
арешт. n

І у 80 років можна йти
на операцію без страху
У Ковельському МТМО
запроваджують інноваційну
кардіохірургічну допомогу хворим
поважного віку з критичними
аортальними вадами серця
Оксана КРАВЧЕНКО

ещодавно в об’єднанні побував Дімант Тріведі, директор
українського представництва
компанії-виробника медичного обладнання «Meril» (Індія). Він провів тренінг
для ковельських лікарів, які розпочали
підготовку до застосування нової малоінвазивної методики лікування —транскатетерної імплантації аортального
клапана TAVI. Це біологічний клапан,
виготовлений з перикарда (зовнішньої
оболонки серця) тварин.
Нововведення буде дуже важливим
для людей за 75 років, які потребують
заміни аортального клапана, але через
вікові обмеження можуть не перенести відкриту операцію в умовах штучного кровообігу. Тепер вони можуть
іти до кардіохірургів за допомогою
без страху. Для проведення операцій
за сучасною технологією буде задіяно
128-зрізовий комп’ютерний томограф
нового покоління, який запрацює з відкриттям приймального відділення екстреної медичної допомоги, повідомляє
сайт Ковельського МТМО. n

Н

НОВИНИ З КАМЕНЯ
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Фото Катерини ЗУБЧУК.
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Золото Чемпіонату Європи з регбі
поїхало у Полиці
До рідного села на
Камінь–Каширщині,
котре любить всім
серцем і прославляє
своїми яскравими
спортивними
здобутками,
найцінніший та направду
омріяний трофей
змагань міжнародного
рівня привезла гравчиня
національної жіночої
збірної України з регбі-7
Оксана Пасічко (на фото)

Фото з особистого архіву Оксани ПАСІЧКО.

Олександр ПРИЙМАК

азом із не менш бойовими товаришками
по команді нещодавно
вона розгромила на полі столиці Угорщини (Будапешт)
чеських регбійниць, вирвавши у суперниць перемогу з
рахунком 14:5. Ось що вона розповіла:
— Особисто для мене нинішній турнір був вирішальним: оскільки я поставила собі ультиматум: якщо програємо — залишаю збірну, якщо ж золото стане нашим
— продовжую захищати честь синьо–жовтих. Перемогли, тож ще пограю. n

Р
Святослав Краснодемський 10 років працює на машині-амфібії.

Найкоротший шлях із села Зарудчі до Любешова – по Стоходу.

«По Стоходу човен проходить,
але річка дуже заросла — треба чистити»
І в принципі для вирішення
цієї проблеми ще десять
років тому з’явилася
можливість: з 2011–го
Національний природний
парк «Прип’ять — Стохід»
має машину–амфібію
«Труксор», придбану за
кошти Євросоюзу. Ось тільки
вона не вічна — уже часто
ламається й тоді доводиться
шукати дороговартісні
запчастини. А ще ж на день
ця машина потребує 30 — 40
літрів солярки
Катерина ЗУБЧУК

и із заступником директора — головним природознавцем НПП «Прип’ять
— Стохід» Юрієм Оласюком на
березі річки, де того дня якраз
працював «Труксор», вправно
зрізуючи надмірні зарослі на одному із пляжів Любешова. Увагу
привертає човен, у якому стоїть
на повний зріст чоловік і гребе
веслом. От і перший співрозмовник. Діалог короткий, бо він не
причалює. Але встигаємо познайомитися й дізнатися, що Сергій
Кулик — із села Зарудчі, яке за півтора кілометра від Любешова. Він
привозив човном дружину, котра
пішла в ліс по ягоди. І ось повертається додому. На запитання, в
якому стані русло, каже:
— Човен проходить, але річка
дуже заросла.
А ось стосовно того, що ж треба зробити, аби поліпшити ситуацію, відповідає:
— Чистити… Ось така машина
(показує на «Труксор». — Авт.) повинна трудитися цілодобово…
Його слова продовжує вже
Юрій Оласюк:
— Цілодобово ця малопотужна машина працювати не може.

М

Та ще й такого спекотного літа, як
нинішнє. Перегріється й заглохне.
І дорого. На день їй потрібно 30, а
якщо довше задіяна, то й 40 літрів
солярки. Ото в цьому році пляжі в
Любешові почистили — і все. Нехай ще рік–два послужить.
Одне слово, нереально звільнити Стохід з його «ста ходами»
від надмірної кількості зарослів.
От коли з неба частіше капатиме
(опадів буде достатньо й річка
стане повноводою), тоді, за словами природознавця, вона сама
себе зможе почистити. А тим
часом уже шість років підряд ми
маємо аномальну сушу. І хоч цьогорічної весни опадів було більше,
ніж попередньої, на сьогодні вода
в Стоході різко впала. Це ж стосується й Прип’яті: у Сваловичах рівень її знизився, порівняно із вес-

любешівці самі
« Торік
в складчину зібрали
кошти на солярку, аби
машина почистила
пляжі.

»

няним, на півтора метра. Кожен
день «забирає» 5 — 7 сантиметрів.
На машині–амфібії «Труксор»
усі ці десять років працює Святослав Краснодемський — інспектор
Великоглушанського природоохоронного науково–дослідного
відділення НПП «Прип’ять — Стохід». Хто–хто, а він добре знає і її
можливості, й потреби, тож каже:
— Торік любешівці самі в
складчину зібрали кошти на солярку, аби машина почистила
пляжі. Хто на один, хто на два літра
дав. Це ж, вважай, вартість пачки
цигарок, тільки не з димом пішли
гроші…

Чоловік живе у селі Цир, де
протікає однойменна річечка. З
повагою до односельців розповів, що торік влітку вони ось так,
у складчину, зібрали кошти на солярку й машиною було почищено
русло Циру на відрізку кілометрів
десять. Ще він сказав:
— А якби сюди, де зараз працюю амфібією, хоча б троє місцевих жителів прийшли з граблями
й витягли з води на берег те, що я
скосив, то за день тут була б красота…
Про високу затратність очистки русел річок машиною–амфібією почула і від директора НПП
«Прип’ять — Стохід» Олександра
Сащука, який, зокрема, прокоментував проблему так:
— Сьогодні можна почути, що
парк усім щось має зробити. Іншими словами — «усім винний». То
скажу, що нікому нічого він не винний. Ми працюємо на збереження природно–заповідного фонду.
Парк сплачує близько 6 мільйонів
гривень земельного податку. Така
сума набігає за ті майже сім тисяч
гектарів, які вилучені із загальної площі, що становить більше
39 тисяч, і перебувають у нашому
користуванні. Це — території, котрі є цінними для заповідання, які
знаходяться в малодоступних місцях — там є токовища, гніздування
різних птахів… — і не створюють
проблем для місцевого населення. Згідно із законодавством парк
сплачує за цю територію земельний податок. І сьогодні Любешівська територіальна громада встановлює для нас найвищу ставку.
Ось звідки майже 6 мільйонів гривень. З одного боку це добре, що
кошти підуть на розвиток громади.
А з другого — якби не такі податки,
то ми могли б мати якесь додаткове фінансування для себе. Зокрема й на те ж очищення річок. n

Як шахрайки у Люб’язі
порчу знімали
Дві пройдисвітки ошукали 35–річну жительку на
Любешівщині
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ід приводом зняття порчі у жінки видурили
700 гривень та золоті сережки. Оговтавшись,
потерпіла негайно повідомила про інцидент поліцію. Правоохоронці оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 43–літня жителька
Житомирської та на п’ять років старша мешканка Рівненської областей. Речі, здобуті злочинним шляхом,
вилучили. Зловмисницям загрожує, зокрема, до трьох
років позбавлення волі. n

П

Чим мертві завинили?
За процесуального керівництва КаміньКаширської окружної прокуратури 42-літньому
жителю Камінь-Каширського району повідомлено
про підозру у нарузі над могилами
Наталія МУРАХЕВИЧ

к повідомив керівник окружної прокуратури Сергій
Романюк, слідство вважає, що 13 липня 2021 року чоловік пошкодив хрести та пам’ятники на семи могилах
на кладовищі у селі Пнівне. Триває досудове розслідування.
Згідно із санкцією ч.1 ст. 297 Кримінального кодексу України, цей злочин карається штрафом від 1 до
4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(17 000 — 68 000 гривень) або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на три роки і навіть позбавленням її на той самий термін. n

Я

n Факт
7 серпня в області відбудеться відкриття полювання
на пернату дичину. Працівники природоохоронних науково-дослідних відділень Національного природного парку
«Прип’ять—Стохід» (їх всього
чотири) проводять поточний ремонт
і встановлюють нові охоронні знаки,
а також інформаційні таблички, які
нагадують мисливцям, що на території парку полювання заборонено.
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n Знай наших!

Фото Антона ОНИЩУКА.

Тракторист і комбайнер …
дівчина Аліна!
20-річна уродженка села Пустомити на Горохівщині справляється
з технікою не гірше від досвідчених механізаторів, адже вперше
сіла за кермо потужної машини у 13 літ
Аліна — донька відомого
в районі фермера Віктора
Нікітюка. Дівчина змалечку
допомагає батькам
по господарству. Вона
сміливо сідає за кермо
важкої техніки і цілий
день працює в полі: уміє
сіяти, орати, молотити,
може навіть сама
відремонтувати якийсь
агрегат, якщо поломка
не надто серйозна.
У рідних Пустомитах люди
спочатку затамовували
подих, коли бачили Аліну
в кабіні трактора, а нині
сусіди кличуть її на поміч,
коли треба зорати чи
посіяти

дує, що в дитинстві вона зовсім
не любила гратися ляльками.
У подарунок завше отримувала
машинки.
НЕПРОСТО,
АЛЕ ФЕРМЕРАМ ВДАЄТЬСЯ
РОЗВИВАТИСЯ

Господарство Нікітюків обробляє 145 гектарів: вирощують зернові, сою, кукурудзу,
мають теплиці з огірками, перший урожай яких збирають уже
в березні. Садять також плантації помідорів, а останні роки
й капусту, яку, до слова, також

уся пішла
« Вона
в батька і в брата,
який теж завзятий
до такої роботи.
Видно таке
покликання і ми
не можемо відбити їй
охоту до неї.

Аліна ВІТИНСЬКА

ЛЮБОВ ДО ПРАЦІ —
ЦЕ СІМЕЙНЕ

Віктор та Оксана Нікітюки —
багатодітні батьки. У них шестеро дітей: п’ятеро доньок і син
Павло — найстарший, він уже
самостійно господарює. Його
менша сестра — струнка і тендітна дівчинка Аліна — за кермо потужної машини вперше
сіла, коли їй було 13. Пригадує,
це була осінь. Пан Віктор, знаючи про інтерес дитини до техніки, покликав й сказав: давай,
пробуй. Так з першого ж разу дівчинка опанувала водіння трактора. Адже їй завжди це було
до вподоби. Мама Аліни прига-

»

квасять і продають. А ще фермери тримають майже 60 свиней. Годують кабанів натуральними кормами, тож виходить
справжня українська шкварка.
Фермерством займаються другий десяток літ. Останнім часом
справи в господарстві пішли
вгору.
— Ось уже буквально років
три, як ми почали розвиватися, співпрацюємо з компанією
«Вілія». Завдячуючи її керівни-

ку Євгену Дудці, який постачає
нам якісні міндобрива та допомагає, якщо треба, із кредитами, ми почали одержувати
прибутки, — розповів Віктор
Нікітюк.
Дружина фермера пані Оксана підтверджує, що нині є змога
заробляти більше. І хай не стільки, як хотілось би, але все ж вдається триматися на плаву.

У дитинстві дівчинка зовсім не любила гратися ляльками. У подарунки
завше отримувала тракторці і машинки.

МРІЯ — ШВЕЙЦАРІЯ
І НОВИЙ ТРАКТОР

Робочий день Аліни починається о 7-й ранку. Праця в полі,
зізнається, не втомлює. Виснажує хіба спека, коли й кондиціонер не рятує. Найважче трудитися у жнива. Відтак почасту
доводиться працювати вночі.
Дівчина запевняє, що їй подобається ця робота. До більшого
Аліна поки що не долучається,
але сподівається, що у майбутньому матиме власне господарство.

Мама Оксана Леонідівна каже, що донька вся в батька – Віктора
Федоровича. Вона підтримує дочку і вважає, що це її покликання.

БАТЬКИ ПИШАЮТЬСЯ
ПРАЦЬОВИТОЮ ДИТИНОЮ

— Вона уся пішла в батька і в брата, який теж завзятий
до такої роботи. Видно таке покликання і ми не можемо відбити їй охоту до неї, — каже Оксана Леонідівна.
Фермерство для Аліни — вже
хобі. А крім техніки, вона любить
гори. Їй подобається відпочивати у Карпатах. А ще мріє потрапити до Швейцарії і… придбати
новий трактор. n

Аліна запевняє, що в полі не втомлюється. Але найважче працювати у
жнива, коли надворі спека, бо про кондиціонер в кабіні можна тільки мріяти.

n Пульс тижня

«Шумахер» збив
стовп і той упав
на хату
На щастя, обійшлося
без жертв
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Пісках, що на території
Берестечківської територіальної громади, близько 16.00 стався резонансний
для села випадок: якийсь горе-водій в’їхав в електроопору
та втік з місця, де напакостив.
Горохівські поліцейські шукають
порушника. Внаслідок зіткнення стовп упав на хату, в якій ніхто не проживав. n

У

Посеред міста на зупинці стріляли
в чоловіка
Інцидент стався у Луцьку на вулиці Рівненській

Напився отрути для
жуків, аби дружина
не їхала на заробітки
Невдалий спосіб вибрав, аби
втримати кохану вдома

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

к розповів правоохоронцям 37-річний постраждалий, пізно ввечері у нього виник конфлікт
із незнайомцем на зупинці. Під час сварки його
опонент дістав пістолет, вистрілив у живіт та втік.
На місце події викликали «швидку». Поранений після
огляду медиків від госпіталізації відмовився. Ймовірно, стріляли з пневматичної зброї. Куля потрапила у черевну порожнину, але серйозних ушкоджень
не завдала. Ситуацію досліджували патрульні поліцейські. Вони згодом виявили чоловіка, схожого
за описом на стрільця, та викликали на місце пригоди
слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. n

Я

Леся ВЛАШИНЕЦЬ
Л

нцидент стався днями на Горохівщині. 46-річний чоловік випив пестицид, щоб тільки його
б
благовірна не їхала на заробітки
з
за кордон.
Із важким отруєнням його дос
ставили
в реанімаційне відділенн КП «Горохівська багатопроня
ф
фільна
лікарня». На щастя, мед
дикам
вдалося врятувати йому
ж
життя.
n

І

Серед ночі невідомий
підпалив магазин
У Горохові Луцького району
на вулиці Шевченка сталася пожежа
в цегляній будівлі
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

оріло з тильного боку магазину, який
порівняно недавно розширили. Вогнеборці оперативно прибули на місце пожежі. За попередньою інформацією, загорілися картонні коробки, що стояли близько
від будівлі. З них полум’я швидко перекинулося на мінімаркет і встигло знищити 12 квадратних метрів покрівлі. Усього пожежа нанесла збитків майже на 50000 гривень. Ліквідувати її наслідки вдалося о першій годині
ночі. За даними ДСНС, попередня причина
загоряння — підпал. n

Г

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Внаслідок автотрощі семеро
людей опинилося у лікарні

У Луцьку лікар пропонував… повій
Поліцейські завершили розслідування, обвинувальний акт
скерували до суду

У Луцькому районі зіткнулися BMW
та Renault Trafic
Ольга БУЗУЛУК

Фото із сайту delo.ua.

втопригода трапилася поблизу села Софіївка. Постраждали обидва водії транспортних
засобів та п’ятеро пасажирів Renault Trafic.
Їх усіх госпіталізували.
За кермом легковика BMW перебував 33–річний лучанин. Попередньо відомо, що водій виїхав
на смугу зустрічного руху та зіткнувся із бусом під
керуванням 35–літнього жителя Харківської області.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне
провадження. Триває слідство. n

А

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

равоохоронці стверджують,
що довели причетність зловмисника за п’ятьма фактами організації надання платних
сексуальних послуг.
Нагадаємо, в травні цього року
медика затримали оперативники міграційної поліції Головного
управління Національної поліції в
області спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції за
процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури.
53–річний лучанин, працівник
однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання сексуальних послуг. Грошова
винагорода становила від 800 до
1,5 тисячі гривень, залежно від віку
повій. Окрім того, чоловік домовлявся про місця зустрічей та бронював готелі й сауни.
За злочинну діяльність із кожного клієнта лучанин отримував
свою частину коштів — від 300 до
500 грн.
Тоді зловмиснику оголосили
про підозру за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального
кодексу України, а суд обрав запобіжний захід — домашній арешт.

П

Бабуся блукала лісом три доби
Повідомлення про те, що 73–річна
жителька села Антонівка зникла,
горохівські поліцейські отримали
30 липня
Леся ВЛАШИНЕЦЬ
«Лікував» пацієнтів сороміцькими методами... І вони, як бачимо, були не проти.

злочинну діяльність із кожного клієнта лучанин
« Заотримував
свою частину коштів — від 300 до 500 грн.
За скоєне чоловікові загрожує
від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у вересні
2020 року він уже був засуджений

»

за вчинення аналогічних злочинів. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном
3 роки. n

першу рідні намагалися самотужки знайти
пенсіонерку, якій заманулося піти в ліс по
ягоди. Однак старалися марно.
Протягом двох днів жінку шукали зі службовим собакою працівники відділення поліції №1
(м. Горохів) Луцького районного управління поліції
ГУНП у Волинській області, проте їхні намагання
теж не увінчалися успіхом. До слова, бабуся два
роки тому вже губилася через погану пам’ять. На
щастя, їй вдалося вийти з гущавини аж на третю
добу, до того ж доволі далеченько від рідної хати,
неподалік села Кутрів, де зниклу побачив випадковий перехожий. n

С

n Актуально

Фото преслужби Центру зайнятості.

Динаміка та пропозиції
на ринку праці Волині
Ринок праці — це один
із найскладніших
елементів ринкової
економіки. В процесі
його функціонування
переплітаються інтереси
працівника та роботодавця
щодо визначення ціни
праці та умов роботи, а
також відображаються
практично всі соціально–
економічні процеси, що
відбуваються в державі
Юлія ВЕРЕМЧУК

ротягом останніх декількох років він зазнав
значних змін і переживав
досить складні часи. Тож який
він — ринок праці Волині? Які
його основні процеси та тенденції? Пропонуємо детальніше
ознайомитися з аналітичними
та статистичними даними, що
характеризують його особливості в період січня–червня
2021 року.
Станом на 1 липня 2021–го
послуги державної служби за-

П

йнятості у Волинській області
отримали 42,3 тисячі громадян, з них 24,6 тисячі осіб набули статус безробітного. За
сприяння центрів зайнятості
працевлаштовано 7 968 осіб,
зокрема 5 258 зареєстрованих
безробітних. У першому півріччі за сприяння обласної служби
зайнятості 700 безробітних проходили професійне навчання.
До громадських та інших робіт

2020 року — 8). Найбільша невідповідність попиту на робочу
силу та її пропозиції у професійно–кваліфікаційному розрізі
спостерігалася серед службовців, керівників (8 осіб); технічних
службовців і робітників сільського господарства (по 5 осіб).
У січні–червні 2021–го роботодавці поінформували центри зайнятості про наявність
14,5 тисячі вакансій, що на 5,6%

Професії, за якими кількість вакансій є найбільшою
у січні -червні 2021 року
продавець-консультант;
247
спеціаліст державної служби
(місцевого самоврядування);
249

водій автотранспортних
засобів;
1117

тракторист-машиніст;
255

продавець непродовольчих
товарів; 261
оператор заправних
станцій;
283

продавець
продовольчих товарів;
789

прибиральник
службових приміщень;
286
бухгалтер;
319
кухар; 592

принцип діяльності служби зайнятості —
« Головний
це індивідульний підхід до оцінки потреб
і можливостей кожної людини.
»
тимчасового характеру залучено 1 929 чоловік. Допомогу по
безробіттю отримали 22,8 тисячі осіб.
Динаміка кількості безробітних та вакансій у І півріччі була
такою: в середньому по Волині на одне вільне робоче місце претендувало 3 особи (для
порівняння станом на 1 липня

більше, ніж у цей же період минулого року.
У професійному розрізі найбільше вакансій подано у таких галузях: 21,3% робітників з
обслуговування, експлуатації
устаткування та машин; 21,3%
кваліфікованих робітників з інструментом; 20,3% працівників
сфери торгівлі та послуг; 11,1%

офіціант;
241

некваліфікованих робітників; по
7,8% фахівців і професіоналів;
6,1% керівників, менеджерів;
3,4% технічних службовців.
Серед найпопулярніших
професій на ринку праці — робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин, кваліфіковані робітники з
інструментом, працівники сфери торгівлі і послуг, керівники,
менеджери.
Середній розмір заробітної плати штатних працівників
у Волинській області у травні
2021–го порівняно з відповід-

підсобний робітник;
776

ним місяцем минулого року
збільшився на 35% та становив
10 890 гривень.
Головний принцип діяльності служби зайнятості — це
індивідульний підхід до оцінки
потреб і можливостей кожної
людини та надання максимальної допомоги у працевлаштуванні й укомплектуванні
вакансії. Щодня фахівці центру
зайнятості докладають максимум зусиль, аби в найкоротші
терміни допомогти пошукачам знайти омріяне місце роботи. n

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

ТЕБЕ, ЯК СВІТЛА, ЖДУ
В МОЇ БЕЗСОННІ НОЧІ
Володимир СУМНИЙ

Все, що потрібно
знати про вінчання
Важливо, щоб церковний шлюб
був не просто даниною моді, а став
серйозним обдуманим кроком. За яких
умов відбувається священне таїнство?
l Перша вимога — бути хрещеними в православній церкві. Якщо наречений або наречена не воцерковлені або ситуація із хрещенням не ясна, важливо хоча б за місяць до передбачуваної дати весілля прийти до храму й
обговорити всі деталі зі священником. Іноді
дозволяється повінчати молодих, навіть якщо
хтось у парі не православний, але за умови, що діти, народжені в цьому шлюбі, будуть
хрещені у вірі батьків.
l Друга вимога — шлюбний вік молодих:
нареченій повинно виповнитися 16 років, нареченому — 18. Правда, священник зробить
виняток і більш юній нареченій, якщо вона чекає дитину. Церква зацікавлена в тому, щоб
діти народжувалися у вінчаному шлюбі.
l Цікаво, що пару обвінчають, навіть якщо
майбутнє подружжя не отримало благословення своїх батьків. У такому випадку все вирішує благословення духовної особи.
l Не можна вінчатися атеїстам і нехрещеним, кровним і духовним родичам (наприклад, хрещеному і хрещениці), а також тим,
хто вступає у шлюб четвертий раз. Обряд вінчання може проводитися тільки тричі, і то за
умови, що людина овдовіла або попередній
вінчаний шлюб розірвано за церковними правилами.
l Важливо, що вінчатися можна і в день
укладення шлюбу в рацсі (хоч це дуже складно фізично), і навіть якщо вашому законному
шлюбу вже багато років. n

«Я ГОТУВАВ СЕБЕ
ДО МОНАШЕСТВА,
АЛЕ ЗАКОХАВСЯ В СВОЮ
МАЙБУТНЮ ДРУЖИНУ,
І ЦЯ ЛЮБОВ ВИРІШИЛА
ВСЕ ПО-СВОЄМУ»

Про священника Віктора Мартиненка з Нововолинська, який одним із перших на Волині перейшов
до Православної церкви України,
наша газета уже розповідала. Торік у публікації Оксани Коваленко отець Віктор поділився своїми
поглядами на те, що «певний час
в Україні будуть дві помісні церкви,
але одній із них не треба працювати
на агресора». Йшлося коротко і про
особисте — у подружжя Мартиненків — дві доньки й син. А фотознімок
щасливої сім’ї підказував ще одну
адресу і для ведучої рубрики «Любить! Не любить». Забігаючи наперед, скажу, що це була зустріч
із парою, котра взяла шлюб із великого кохання, і воно залишилося
таким же й через роки…
Отець Віктор і його дружина
Надія (вона — творча особистість,
співала у попередньому складі відомого гурту «Нота Нео», а зараз
займається флористикою) — нововолинці. Влітку Мартиненки живуть
у своєму будинку в селі Стара Лішня
на Іваничівщині, де ми з ними й спілкувалися. Коли мова зайшла про те,
як же народилася їхня любов, то подружжю довелося повернутися спогадами в юність, а то й дитинство.
— Оскільки мій батько був військовим, — розповідає отець Віктор, — то нашій сім’ї довелося
попоїздити з місця на місце. Жили
в Латвії, Росії, Естонії. І ось після
цього кочового життя, коли я був
уже дев’ятикласником, повернулися у Нововолинськ. Класним керівником у мене була Лариса Хоменко.
З дитинства я знав українську мову,
але в «не наших» школах її не вчив,
тож довелося надолужувати. І ось
вперше написав якесь завдання
українською й зробив в кінці жартівливу приміточку: «Ставте п’ять —
буду ваш зять». Тоді я знав, що в Лариси Тарасівни є дочка — ото і все.
До того ж була вона лише другокласницею. Обставини склалися
так, що ми дружили з моєю майбутньою тещею. Вона організовувала
поїздки по святих місцях, які мене
завжди зацікавлювали.
Одне слово, були однодумцями.
Вчителька познайомила його згодом з владикою Ніфонтом. А близьким до церкви Віктор Мартиненко
став, як пригадує, ще на Камчатці.
Якось бабуся купила йому хрестика
й сказала, що його треба посвятити.
Взявши ці слова до серця, хлопець
при нагоді пішов до церкви, і там
йому сподобалося. А оскільки храм
був один на весь півострів і не находишся, то почав сам відкривати
для себе релігію, читаючи відповідну літературу. І коли переїхали в Естонію, то уже прислужував у церкві.

Золотої осені було весілля в щасливої пари.

Уже й 13-ліття старшої доньки Марти
відзначило сімейство.

Віктор Мартиненко: «Думаю, в раю буде
пахнути бузком».

«Якщо хтось ще думає, женитися йому
чи ні, то точно цього робити не треба»
Ці слова я почула від священника з Нововолинська Віктора Мартиненка. А продовжив він цю фразу так:
— От коли людина навіть не допускає цього питання, бо нема ніякого сумніву, тоді треба йти під вінець.
Дружина отця Віктора про це саме говорила по-жіночому поетично:
— Коли любов для Двох, як політ у космос і назад, отоді можна одружуватися
Вивчив самотужки старослов’янську мову. А як повернулися у Нововолинськ, то в Низкиничівському
монастирі був паламарем. На закінчення середньої школи питання про
те, куди піти вчитися, уже не стояло.
Знав, що вступатиме в духовну семінарію.
— Коли вже вчився в ній, — розповідає отець Віктор, — то готував
себе до монашества (думаючи про
постриг, навіть ім’я собі вибрав —
Веніамін, яке згодом дісталося
моєму синові). А щоб упевнитися,
як воно буде в житті, молився й просив Бога підказати мені подальший
шлях. І він підказав. Все вирішилося враз, коли я закохався в свою
майбутню дружину (ось ту Надю,
яку знав ще маленькою) й літав,
як на крилах.
«КАЖУТЬ, ЩО ЛЮБОВ
МИНАЄ З РОКАМИ, А Я Й ДОСІ
ЗАКОХАНИЙ В ДРУЖИНУ,
ЯК І КОЛИСЬ»

Вони довго зустрічалися.
А одружилася пара 10 жовтня
2006 року. І, виявляється, в понеділок.
— Бари були наперед замовлені — вільного не знайти, — пригадує
отець Віктор. — А до того ж серед
запрошених на наше свято — багато священників, котрі зазвичай у неділю зайняті на службі. Тож я сказав:
«Яка проблема? Зробимо торжество в понеділок». І всі прийшли,
і весілля було гучне, справді веселе — з піснями, танцями до шостої
ранку.

Нареченому було 27, його обраниці — 21 рік. Рукоположився Віктор
Мартиненко на диякона в 2007-му
і 13 років служив у Низкиничівському монастирі й працював прессе-

Сьогодні, на жаль, для декого
таїнство вінчання стало даниною
моді. А потім питають, як узяти
церковне розлучення. Я всім повторюю, що не можна розвінчатися.

кретарем Володимир-Волинської
єпархії. А вже сан священника одержав у Православній церкві України.
Зараз отець Віктор в основному
служить у кафедральному соборі
Різдва Христового міста Володимира-Волинського. Але цього разу
розмова у нас була про сім’ю Мартиненків, а значить — про любов,
яка поєднала дві долі. І якраз про
це слова отця Віктора
— Кажуть, що любов минає
з роками. А я й досі закоханий
в дружину, як і колись. Буває, хтось
із знайомих питає мене (не як духівника, а просто по-дружньому):
мовляв, є така-то дівчина — одружитися з нею? Я кажу в такому випадку: «Якщо в тебе виникає питання, женитися чи ні, то точно цього
робити не треба». От коли людина
навіть не допускає ніякого сумніву, тоді треба йти під вінець. Мені
здається, молоді люди, які беруть
шлюб, зокрема церковний, повинні
усвідомлювати серйозність кроку
і те, що це раз і назавжди.

Діва Марія
першою із людей
вознеслася
на небо

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

написав якесь завдання українською й
« Вперше
зробив в кінці жартівливу приміточку: «Ставте
п’ять — буду ваш зять». Тоді я знав, що в Лариси
Тарасівни є дочка — ото і все.

лася, що отець Віктор з-поміж
квітів найбільше любить бузок.
Якось він поділився своїми міркуваннями з цього приводу:

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

»

Церква просто дає ще один шанс,
благословляючи другий шлюб.
Дружина отця Віктора про вибір
судженого, про одруження говорила по-жіночому поетично:
— Коли любов для двох — як політ у космос і назад, отоді можна єднати долі.
Ще вона сказала:
— Кавалерів я мала, бо ж була
знана артистка. Але Вітя всіх настільки вміло повідганяв, що дав
мені зрозуміти: унікальнішої людини
в моєму житті більше не буде…
А подальші слова Надії: «І на сьогоднішній день я обожнюю свого чоловіка й люблю нашу сім’ю», — лише
підтверджують, що такою ж унікальною людиною він є для неї й на п’ятнадцятому році подружнього життя.
«ДЛЯ НАС ДУЖЕ ВАЖЛИВО
ВИТРАТИТИ ТУ КОПІЙКУ, ЩО
ЗАРОБЛЯЄМО, НА ЯКУСЬ
ДОРОГУ»

Ще до зустрічі з Мартиненками завдяки фейсбуку дізна-

«Серед старих народних назв
бузку одна мені найбільш подобається: це — рай-дерево.
Не знаю, як буде пахнути в раю,
але думаю, що це буде аромат
бузку…». Священник на обійсті
в Старій Лішні має цілу колекцію власноруч посаджених чи
прищеплених його різних сортів. Залишалося тільки пошкодувати, що не потрапила сюди
в пору квітування.
Із соцмереж уже знала
й про те, що в отця Віктора
та його дружини — спільна
любов до подорожей. А перша
їхня мандрівка, коли вони були
«молоді і ледь жонаті», пролягла в Італію, оскільки мріяли
побувати в Римі й Барі, де в одній з базилік знаходяться мощі
Святителя Миколая. Коли про
це зайшла мова, матушка Надія сказала:
— Для мене дуже важливо
витратити ту копійку, що заробляємо, на якусь дорогу… Мріємо про море, про цікаві подорожі, але багатодітній сім’ї
не просто поїхати. До того ж
ми такі батьки, які мають перш
відпочити з дітьми, а потім вже
удвох.
Подружжя було і в Парижі — в листопаді 2019-го,
«ще встигли до карантину».
А здійснення багатьох інших
мрій — попереду, адже це родина, якій хотілося б, «якби
були відповідні статки», світ
об’їздити. n

Фото із сайту pixabay.com.

Фото з сайту wed.in.ua

Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Фото з домашнього архіву родини МАРТИНЕНКІВ.
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Спочатку вбивав і вішав цуценят,
а потім — 6-річну сусідку?

Всі наші молитви Богородиця вислуховує
і в потрібний час дає на них відповідь.

Подробиці загибелі малолітньої Мирослави Третяк під Харковом

Щороку 28 серпня православні
та греко-католики відзначають
свято Успіння Пресвятої
Богородиці і Пріснодіви Марії.
У народі його ще називають
Першою Пречистою. Ця
урочистість своїм корінням сягає
у V століття. Однак цікаво, що у
Новому Завіті навіть не згадується
про останні дні життя, смерті та
Успіння Пресвятої Богородиці.
Святе Писання не говорить про її
могилу, мощі та реліквії

Фото із сайту obozrevatel.com.

n Духовність

n Історії кохання

n Ніхто, крім тебе
Катерина ЗУБЧУК

»

Читайте на с. 6

Моторошне вбивство невинної дитини
налякало всіх жителів Старого Салтова.

Фото із сайту youtube.com.

Чекала
нареченого
35 літ
с. 2, 5 » і не знімала
вінчального
«Скоро загину»:
плаття
Шухевич загубив
мамин медальйон
на відпочинку в Одесі
Головнокомандувач УПА двічі
поправляв своє здоров’я на
Чорному морі. Причому у його
паспорті була та ж фотографія,
що містилася в «Збірнику
розшукуваних МГБ СРСР № 1»
с. 4

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

Фото із сайту youtube.com.

Наснилося село і береги зелені,
Які тепер від мене вдалині...
Скажи, скажи, чому оці слова шалені
Так рідко говорила ти мені?
... Відчути хочу знов твої ласкаві руки
Й почути наяву чарівний голос твій.
Крізь смуток, крізь журу, крізь біль
і долі муки
Ти ніжно мовиш: «Милий, дорогий!..»
Тебе, як світла, жду в мої безсонні ночі,
Як по тяжкій зимі найперший первоцвіт,
Щоб знову цілувать і руки твої, й очі,
Й розлуку забувать під шелест літ.
Чом лиш тепер, скажи, настав
кінець мовчанню,
I серце б’ється знов від щедрості тепла?
Чом лиш тепер прийшли палкі слова
кохання,
Чому так пізно ласка розцвіла?
м. Луцьк. n

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Читайте на с. 3

»

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

А передплата –
лише

Читайте
також:
Волинянка
вижила
від удару
блискавки
– і тепер
передбачає
грозу
 Зміна
клімату:
Україна стане
як Греція чи як
Ізраїль?
 Поради
спеціалістів:
кому не можна
їсти кавунів

 Дівчина
3 гривні! плаче…
кров’ю

Тому не зволікайте, виписуйте і з насолодою читайте!!!

Ніна МАТВІЄНКО: «Я радію тому, що мала у найкращі роки свого життя».

«Як добре, коли в домі є
щастя, воно виноситься у світ
та зцілює людей»
Ці слова належать українській співачці, народній артистці
України Ніні Матвієнко. Навесні цього року вона та її чоловік
художник Петро Гончар відзначили золоте весілля
Марина ЛУГОВА

собисте життя співачки
склалося ще в молодості. За прикладом батьків, шлюб Ніни Матвієнко виявився міцним. Перший і єдиний
її чоловік — художник Петро
Гончар, син етнографа Івана
Гончара (з 1993 року він — директор його музею в столиці).
Весілля пара зіграла в березні
1971-го. Молодій артистці відразу дали квартиру в Києві
на Вітряних горах. У шлюбі народилися сини Іван і Андрій, які
стали художниками (старший
свого часу постригся у ченці),
донька Тоня, котра, як і мама, —
співачка.
Ведуча телевізійного шоу
«Світське життя» Катерина
Осадча дізналася, що напередодні 50-літнього ювілею
шлюбу відома українська виконавиця Ніна Матвієнко виношувала образу на коханого.
Виявляється, чоловік не пам’ятає дат. Взагалі. Цього разу
Ніна Митрофанівна, як справжня жінка, вирішила дати йому
шанс згадати про свято самостійно. Та звісно ж образилася.
«Я така зла була, не нагадувала. Тому, що кожен рік говорю
йому, у кого з дітей якого числа
день народження, він нічого
не пам’ятає! А цього разу думаю: «От нехай сам згадає чи
не згадає «. Уже весь світ знає,
а він — ні», — розповіла суперзірка, додавши, що її дочка Тоня
врятувала свято. Вона організувала батькові розкішний букет троянд.
«Він приносить 51 троянду… До сліз красиво було. Мені

О

здається, що діти давно чекали
цю вечерю і зустріч. Я бачила,
як вони повернулися в дитинство. Не ми повернули своє
молоде життя, а діти нагадали
нашу юність через себе», — поділилася артистка…
За сімейною легендою,
коли Петро побачив Ніну
на сцені під час різдвяного концерту у філармонії в 1968 році,
то вирішив, що співачка стане
його дружиною. Проте артистка, не обділена увагою інших
хлопців, приготувала для залицяльника випробовування —
весілля пара відсвяткувала
лише через три роки. Ніна Митрофанівна в одному з інтерв’ю
пригадала: «Петро біля Пош-

сивими ногами. Я йому кажу:
«Дивись, яка гарна дівка йде»,
а він одразу: «Де, де?» Я йому
сама показую, бо це ж не заховаєш. Ми посміялися обоє.
Він мене ж таку малесеньку вибрав, сам високий, а мене взяв
малесеньку».
За словами артистки: «Хороша жінка — основа життя.
Хороший чоловік — це щастя,
яке виходить з дому і дарує
скрізь: і на роботі, і в тролейбусі, і в дорозі — щастя, яке відчутне ледь не за 300 кілометрів.
Як добре, коли в домі є щастя,
воно виноситься у світ та зцілює людей».
«Поважаю його як талант.
Як організатора — він дуже ба-

його побачила і в мене очі засвітилися. Мій
« Ячоловік
такий розумний. З ним цікаво….
»
тамту мене чекає, а я аж туди
до Повітрофлотського мосту, в бік Жулян, громадським
транспортом туди й назад п’ять
кругів катаюся. А він стоїть мене
жде! Тоді мусила вийти. Перевіряла так цю любов».
А ще Ніна Матвієнко говорила в одному з інтерв’ю: «Чого
я за свого чоловіка вийшла
заміж? Бо я завжди тягнулася до розуму, до розумного
чоловіка. Я його побачила —
і в мене очі засвітилися. Мій
чоловік такий розумний. З ним
цікаво… Він досі для мене є
порадником. Я ним гордилася та горджусь і досі». Чи таке:
«Якось ми їхали з чоловіком дорогою, і бачу — іде жінка з кра-

гато мені в житті допоміг. І коли
я була на гастролях, з дітками залишався. Ну я не можу
це відкинути. До половини
мого життя це був великий друг.
До половини… А далі у нас уже
не було того життя, що раніше, — кожен встав і пішов.
Він — уже директор музею,
там з’явився свій світ, своя робота, свої люди, інші стосунки.
Абсолютно інші. Тому я радію
тому, що мала якраз у найкращі
роки свого життя», — підсумувала співачка.
А ось на запитання: «Який
момент ви б назвали найдраматичнішим у своєму житті,
Ніна Матвієнко відповіла чесно:
«Зраду! Це не лікується». n
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n Про це говорять

n Пульс тижня

Чи стане Володимир-Волинський
Володимиром?

Дорогу в Іваничах відремонтують
до кінця наступного року
На відновлення шляху витратять кілька мільйонів
гривень
Олена КУЧМА

ваничівська селищна рада оголосила про пошук підрядників, які приведуть до ладу вулицю Єрьоміна.
На її капітальний ремонт планують витратити майже
7 мільйонів гривень. Кінцевим терміном подання тендерних пропозицій визначено 13 серпня. Така інформація з’явилася на сайті Prozorro.
Наголошують, що якість виконаних робіт повинна
відповідати всім вимогам чинного законодавства. До
слова, вулиця Єрьоміна, яка розташована в районі цукрового заводу й тягнеться до КЗ «Іваничівський ліцей
№2 імені Юрія Лелюкова», давно потребує капітальної
реконструкції. n

І

Львів’янка підрізала жительку
Нововолинська
Інцидент трапився у селі Стара Лішня
Поромівської громади Володимир-Волинського
району
Олена КУЧМА

-річна мешканка Львівської області під час сварки вдарила кухонним ножем у грудину 41-літню
співрозмовницю із шахтарського міста. Потерпіла отримала серйозні поранення, її госпіталізували в
хірургічне відділення. Причини конфлікту не відомі.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального
кодексу України. Триває слідство. n

40

Атовці своїми силами
облаштовують зону відпочинку
Рекреаційний об’єкт з’явиться у селі Зимне
Володимир-Волинського району
Ірусина ПРИХОДЬКО

ад благоустроєм території працюють 23 колишні військовослужбовці, які об’єдналися у Спілку
ветеранів війни і громади. На місці будівництва
раніше було закинуте торфовище, ріс борщівник, деякі
селяни викидали тут сміття.
Нині ж територію розчистили, викопали ставок, облаштувати дитячий майданчик, змайстрували альтанки
для відпочинку та посадили декоративні дерева, — розповів голова організації Олександр Сорочук.
Свою роботу над відпочинковою зоною ветерани
називають трудотерапією.
— Між собою хлопці більш відкриті. Не кожен зможе
розповісти родині, що відбувалося на війні і що наболіло. А з побратимами можна поділитися, — каже ветеран-атовець Віталій Мотузюк.
Зі слів Олександра Сорочука, спільна робота колишніх воїнів — і користь для здоров’я, і добра справа для
односельців, а планів мають багато. n
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ПРОДАМ КІЛЬЦЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ
І КРИШКИ З ЛЮКАМИ

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

У княжому місті
досі триває дискусія
про повернення місту
історичної назви

нила, що жодних документів меш-канцям змінювати не потрібно..
Незначні фінансові витрати мо-жуть понести фізичні особи-під-приємці та юридичні особи після
я
Фото із сайту volynonline.com.

Роксолана ВИШНЕВИЧ

о обговорення теми долучилися фахівці. Під час наради,
яка відбулася у райцентрі,
професор кафедри історії України
та етнокомунікації Національного
університету «Львівська політехніка» Святослав Терський зазначив,
що повернення назви Володимир
підкреслить його історичну значимість. Такої ж думки дотримуються
доцент кафедри всесвітньої історії
та філософії ВНУ імені Лесі Українки Оксана Карліна і викладач Володимир-Волинського агротехнічного коледжу Анатолій Пісоцький.
У свою чергу противники змін
задаються питанням про вартість

Д

Можливо, скоро в’їзний знак доведеться змінити.

такого нововведення: мовляв,
влада Володимира-Волинського
не наважується називати цифри,
бо вони немаленькі.
Натомість заступниця начальника управління ЦНАП міської
ради Юлія Крижановська запев-

внесення змін до установчих документів.
Науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Віталій
Скальський зазначив, що містяни
самі мають обрати, що їм більше
до вподоби. n

n SOS!

Шахту № 9 «Нововолинська»
через знеструмлення затоплює
Регіон на межі екологічної катастрофи
Олена КУЧМА

а підземному підприємстві
повністю вимкнули електроенергію. Відтак шахту
почало заливати водою.
Директор копальні Володимир Юрків розповів, що вже кілька днів гірники без струму через
багатомільйонну заборгованість.
Ситуація критична. За словами
керівника, якщо найближчим часом не відновлять електропоста-

Н

борги за світло
« Наразі
сягнули 47 мільйонів
гривень.
»

чання — шахту повністю затопить.
А це може мати непоправні наслідки, адже, якщо ці води потраплять у ґрунтові, регіону загрожує
екологічна катастрофа.
Наразі борги за світло сягнули 47 мільйонів гривень. Очіль-

ник шахти каже, що затримка
у розрахунках виникла ще коли
підприємство було у складі ДП
«Волиньвугілля», а власний борг
копальні — 1,8 мільйона.
Зараз керівництво підземки
намагається домовитися з енергетиками, аби ті відновили електропостачання хоча б частково:
лише на відкачування води. Однак знайти спільну мову поки що
не вдається. n

n Неподобство

Недобудована казарма у княжому місті перетворилася
на наркопритон
Люди просять владу навести там лад

Фото із сайту bug.org.ua.

Олена КУЧМА

ешканці вулиці Поліської Січі у Володимирі-Волинському скаржаться, що на
території недобудованої казарми, яка
розташована біля дитячого майданчика, постійно збираються сумнівні компанії. Люди називають приміщення наркопритоном і вимагають
відгородити небезпечну зону, бо нині вона становить загрозу для дітей, які часто ходять туди
гратися.
Загорожа біля споруди зруйнована,
Це питання 3 серпня на брифінгу міського туди може добратися будь-хто.
голови Ігора Пальонки порушили журналісти.
У свою чергу мер зазначив, що вже оформив безпеки на цій території й пообіцяв вирішити
необхідне доручення задля виконання заходів проблему. n
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n Гаряча точка
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Фото Сергія НАУМУКА.

територіальну громаду в неналежному стані.
— Ми не впевнені, чи є легітимними рішення сесії, на
підставі яких була вироблена
землевпорядна документація.
І є ряд проєктів землеустрою
на підставі наказів Держгеокадастру. Але й по них виникають
спірні питання. У нас немає законних підстав, щоб не затвердити цю документацію, але
якщо так зробити, то доведеться конфліктувати з людьми. Ми
вивчатимемо це питання на зе-

наголошував,
« Дехто
що свого часу для
пасовищ в усіх
пайовиків відібрали
по 20 сотих.

У Новому Загорові приватизували навіть частину католицького кладовища.

Земельні війни по-новозагорівськи:
селяни готові лягати під трактор
Закінчення. Початок на с. 2
Сергій НАУМУК

ак, мій зять узяв землю. Ніде не вказано,
що це є пасовище.
Усі документи ми маємо. Їх вже
перевіряли правоохоронні органи. Тому це ніяка не афера.
Протягом шести років дочка із
зятем писали заяви, щоб отримати землю, бо вони хочуть го-

—Т

сподарювати. Жодного разу не
дали. У той же час 2 га виділили
прокуророві, дочці голови РДА.
По 45 сотих є у мене, чоловіка та
матері. А тепер треба добитися,
щоб обробляти ту ріллю, — переконана Алла Яцюк.
— Доцільності тримати ту
кількість пасовищ, яка була,
немає. Бо з кожним роком
зменшується поголів’я худоби.
У першу чергу через низьку закупівельну ціну на молоко, а в

другу чергу — бо треба затрачати чимало зусиль на утримання корів. Треба зробити список
людей, які реально потребують землі. Є такі, що мають по
6 га на сім’ю, а хтось має лише
20 соток городу біля хати. Саме
на останніх треба звернути увагу. На жаль, вільної вже майже
немає, — каже староста села
Роман Присяжнюк.
На імпровізованих зборах
у Новому Загорові селяни виР
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мельній комісії та сесії, — каже
локачинський селищний голова
Богдан Іус.
Селяни, присутні на зборах,
запевнили, що лягатимуть під
трактор, але орати не дадуть.
Тож до закінчення конфлікту ще
далеко.
А поки дійшло до того, що в
бажанні вхопити землі, приватизували під ведення особистого
селянського господарства навіть
кут старого католицького кладовища. Чи сіятимуть там пшеничку — невідомо, але це вже пахне
великим скандалом. n

словлювали невдоволення. Дехто наголошував, що свого часу
для пасовищ в усіх пайовиків відібрали по 20 сотих. Інші скаржилися на брак землі. Лунали
звинувачення про незаконне її
виділення. Але, як з’ясувалося, дехто з невдоволених уже
оформив дітям по 2 га для ведення ОСГ.
Через конфлікт документація Старозагорівської сільської
ради передана в Локачинську

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

Що віщують зорі
Гороскоп на 9 — 15 серпня
ОВЕН. З’явиться реальна можливість
для корекції своєї долі, привнесення в неї
чогось нового, незвичайного. Не поринайте
з головою в роботу, зараз краще подумати
про відпочинок. Вам потрібно набратися сил
і зарядитися енергією. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Ваш творчий потенціал високий. Але якщо у своїх планах ви проігноруєте інтереси партнерів, друзів або родини,
то це не кращим чином відіб’ється на ваших
стосунках. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Ваші цікаві ідеї й чудові
думки саме зараз будуть затребувані й здійсняться. Можливі знайомства з новими людьми та багато яскравих вражень. Ваше особисте життя різко зміниться, причому саме так,
як ви мріяли. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
РАК. Не варто заздалегідь переживати
з приводу подій, що насуваються. Але краще планувати справи й зустрічі, інакше вони
будуть трохи хаотичні. Розвиток подій буде
багато в чому залежати від вашого погляду
на проблему. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
ЛЕВ. У справах від вас буде потрібно
зберігати порядок і додержуватися інструкцій. Вдалий час для знаходження додаткового джерела доходу. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Уміння слухати й чути подарує
вам успіх у будь-якій сфері. Якщо для цього
є передумови, ви можете вдало поміняти
вид діяльності. У вихідні не плануйте нічого
серйозного, краще взагалі виїхати за місто.
Важливу роль зіграють у вашому житті родичі.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Є шанс, що удача посміхнеться вам, також можливий закономірний зліт
у кар’єрі. Якщо незадоволені своїм особистим життям, то у вихідні ймовірне досить
перспективне знайомство. Сприятливий
день — середа, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Ви зможете вирішити давню проблему й позбутися усього старого
та непотрібного. Подивіться по-філософськи
на ситуацію, що склалася, і ви побачите вихід.
Вихідні проведіть з друзями. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Вам особливо важливо
буде відчути свою незалежність. Це допоможе розкрити творчий потенціал і продемонструвати усім свої можливості. На роботі
буде багато суперечок і дискусій, постарайтеся вислухати опонента та аргументовано
заперечити. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Постарайтеся приборкати
свою гординю й не відмовляйтеся від запропонованої допомоги, тому що шанси впоратися з поставленими завданнями самостійно
дорівнюють нулю. Обман розкриється. Сприйміть серйозно проблеми близьких людей.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Вам доведеться відстоювати свою точку зору перед усіма. Намагайтеся робити це максимально коректно
й аргументовано. Для досягнення цілей
необхідно виявити ініціативу. У вихідні
уникайте конфліктних ситуацій у родині.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
РИБИ. Настає досить складний і відповідальний період. Для досягнення успіху
знадобляться сила волі, зосередженість і душевна рівновага, але якщо бути оптимістом,
то все задумане здійсниться. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.

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 Продам копачки вібраційні «Кухман»

l Продам у центрі села (30 км до Луць-

(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.

ка по трасі Луцьк – Ковель) будинок із
усіма господарськими спорудами. Житловий стан, газ, вода. В селі є магазини,
дитсадочок, школа, амбулаторія, аптека, пошта, залізнична станція. Заасфальтований доїзд. Тел. 096 11 33 905.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
l У с. Перемиль Луцького району продається дерев’яний будинок (93 кв. м, 4
кімнати, газ, вода), усі надвірні споруди.
Є 45 соток городу. Можливий обмін на
1-кімнатну квартиру в Луцьку. Тел. 095
31 17 822.
l Продається у с. Чаруків Луцького району цегляний будинок (заг. пл. - 46 кв.
м, парове опалення, газ, світло, вода,
каналізація). Є 0.5 га землі. Тел. 099 71
07 760.
l Терміново продається квартира в
Луцьку. Тел. 097 10 20 995.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
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 Терміново продається трактор Т-40,
1992 р. в., у дуже доброму стані, є документи. Недорого. Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, розмитнений, у доброму
робочому стані. Недорого. Тел. 066 38
05 882.

РІЗНЕ
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.
l Продам торфобрикет, цеглу (нову та
б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на
вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80
00 567, 050 72 27 271.
l 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 різ-

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі
комплектація замовлення, упаковка,
PОбов’язки:
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
Безкоштовні
обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс,
хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі
бажаючі можуть подаватися на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

www.volyn.com.ua

них 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 Продається добра корова (6 років,
після отелу, дає до 10 л молока за один
надій, молоко жирне). Тел. 099 76 19
542.
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 Купую постійно корів, биків, коней,
телят, лошат. 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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублені договір дарування земельної ділянки, виданий на ім’я Ващук
Світлана Йосипівна, Ващук Олег Анатолійович, зареєстрований за № 902 нотаріусом Луцького нотаріального округу
Четверговою А. Д., а також державний
акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯЕ № 317483), виданий на
ім’я Ващук Світлана Йосипівна, вважати
недійсними.
l Загублений диплом спеціаліста (серія ТЕ № 11903055), виданий 26 травня 1999 р. Тернопільською академією
народного господарства на ім’я Жук
Андрій Володимирович, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
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Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцький асфальтобетонний завод» (ТзОВ «Луцький АБЗ»)
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові)
код ЄДРПОУ 38741072 (фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код)
Інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса
45605, Волинська обл., Луцький р-н,
село Голишів, вул. Наливайка, 67 тел.
+38(099) 140–50–94 (місцезнаходження
юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи — підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є
виробництво асфальтобетонних сумішей на ТзОВ «Луцький асфальтобетонний завод» за адресою: вул. Наливайка, 67, с. Голишів Луцького району.
На виробництві здійснюється технічне
переоснащення існуючого асфальтобетонного заводу зі збільшення продуктивності до 56 т/год на асфальтозмішувальній
установці ДС-185.
Технічна альтернатива 1
Конструкція асфальтозмішувальної
установки ДС-185 дає змогу виконувати
наступні операції технологічного процесу: попереднє дозування кам’яних матеріалів в агрегаті живлення і подачу їх
до сушильного барабана; просушування
і нагрівання кам’яних матеріалів до робочої температури в сушильному агрегаті
і подачу нагрітих матеріалів до грохоту
змішувального агрегата; сортування нагрітих кам’яних матеріалів на 4 фракції,
тимчасове зберігання їх у бункері гарячих
кам’яних матеріалів, дозування і видачу їх
у змішувач; очищення газів двоступеневою обезпилюючою установкою; прийом
мінерального порошку, тимчасове зберігання, дозування і видачу його в змішувач;
прийом гранульованої целюлозної добавки у видатковий бункер, тимчасове зберігання, дозування і видача її в змішувач;
прийом, зберігання, нагрівання до робочої температури бітуму, дозування і подачу його в змішувач; обігрів бітумних комунікацій і підтримка температури бітуму
в ємностях рідким теплоносієм, нагрітим
у масляному теплогенераторі; змішування
складових асфальтобетонної суміші, видачу готової суміші в автотранспорт.
Керування всією установкою централізоване і здійснюється за допомогою
мікропроцесорної системи керування.
Склад обслуговуючого персоналу, керуючого установкою: оператор і помічник
оператора.
В якості палива для асфальтозмішувальної установки використовується природний газ.
Підтримання температурного режиму бітуму забезпечується використанням
технічного масла (масляна рубашка). При
цьому, розігрів масла до робочої температури здійснюється пальником на природному газі.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 є використання асфальтобетонної установки
ДС-185 з пальником на рідкому паливі.
Підтримання температурного режиму
бітуму в резервуарах окремими пальниками на рідкому паливі. Крім того, використання рідкого палива пов’язане із додатковим встановленням ємностей для його
зберігання.
3. Місце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи.
Територіальна альтернатива 1.
Асфальтобетонний завод розташований на земельній ділянці з кадастровим
номером 0722880700:02:001:0633 з цільовим призначенням — J 11.03 (для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
будівельних організацій та підприємств).
Територія сформована площею
3,8738 га, яка включає територію існуючого асфальтобетонного заводу. Територія
майданчика розміщена в районі с. Голишів
Луцького району і межує: на півночі — ас*Суб’єкт господарювання має право розглядати більше
технічних та територіальних альтернатив.

фальтобетонний завод «Облавтодор»;
на сході — землі сільськогосподарського
призначення Боратинської ТГ; на півдні —
землі сільськогосподарського призначення Боратинської ТГ; на заході — землі для
обслуговування об’єктів Львівської залізниці (залізниця).
Об’єкти природного заповідного
фонду та курортної зони, нерухомі об’єкти
культурної спадщини та землі історико–
культурного призначення в районі майданчика відсутні.
Земельна ділянка знаходиться за межами водоохоронних зон водних об’єктів,
санітарно–захисних смуг магістральних
водовідводів, санітарно–захисних зон
повітряних ліній електропередач.
Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, у зв’язку із здійсненням планованої діяльності на території існуючого заводу, в межах існуючої
ділянки площею 3,8738 га, що передана
в оренду у 2021 році ТзОВ «Луцький асфальтобетонний завод».
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності.
Реалізація даного проєкту продовжить розвиток підприємства ТзОВ «Луцький асфальтобетонний завод», покращить
умови праці та екологічну обстановку в районі планованої діяльності. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів
є можливість збільшення надходжень
в державний та місцевий бюджети при
дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів, забезпечення якісними матеріалами для будівництва та реконструкції транспортної інфраструктури
територіальних громад області, а також
створення додаткових робочих місць
за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних
умов праці.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
А с ф а л ьт о б е т о н н а у с т а н о в к а
ДС-185 призначена для виробництва асфальтобетонних сумішей, що використовуються в дорожньому та інших видах
будівництва, по якості, складу та сировині
відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7–
119–2011. Продуктивність обладнання
при вологості вихідних матеріалів (піску
та щебню) до 5% — 48 т/год, при вологості
вихідних матеріалів до 3% — 56 т/год.
Режим роботи: однозмінний, тривалість зміни — 8 годин, фонд робочого
часу — 167 днів (в теплу пору року).
В якості сировини для виробництва
асфальтобетонних сумішей використовується: щебінь різних фракцій, відсів, бітум,
мінеральний порошок та модифікатор.
Сировина для виробництва завозиться на майданчик вантажним автотранспортом і складується для тимчасового
зберігання на складі матеріалів загальною
площею 1000 м2 та в бункерах мінеральної сировини.
Бітум поставляється бітумовозами-термосами і зливається в резервуари
для зберігання (5 шт), загальною місткістю
200 тонн. Підтримання робочої температури бітуму перед подачею до змішувача
забезпечується масляним теплогенератором з пальником GAS XP 60/2 CE потужністю 523 кВт на природному газі.
Зі складу кам’яних матеріалів через
агрегати живлення, призначені для рівномірної подачі мінеральних матеріалів,
щебінь та відсів, по конвеєру транспортуються до приймального бункера сушильного барабана, де нагрівається до температури 200–220 °C. Нагрітий до робочої
температури матеріал подається гарячим
елеватором в грохот.
В один із відсіків бункера самопливом, через ваговий дозатор, з бункера
безтарного зберігання подається мінеральний порошок. Мінеральні матеріали
та бітум, підігрітий до робочої температури 140–150 °C, поступають у змішувач.
Після перемішування готова суміш вивантажується в автотранспорт замовника.
Установка забезпечує автоматичне
дозування мінеральної сировини, мінерального порошку та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт. Управління

установкою дистанційне.
Обезпилення технологічного обладнання забезпечується двоступеневою
системою очищення пилогазової суміші:
І-а ступінь — група циклонів СЦН-40, ІІ-а
ступінь — мокрий пиловловлювач ударно-інерційної дії — скрубер Вентурі.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1
Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, територіальних обмежень згідно з діючими нормативними документами:
1) екологічні обмеження:
lпри експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природо-охоронного законодавства;
lвикиди від стаціонарних джерел
не повинні перевищувати гранично допустимих нормативів;
lексплуатацію об’єкта здійснювати
за наявності дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;
lвідходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності,
повинні передаватись іншим організаціям, згідно з укладеними договорами, для
подальшого поводження;
lвиконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
2) санітарно-епідеміологічні обмеження:
l дотримання вимог ДСП 173–
96 щодо санітарно-захисної зони;
lконцентрації забруднювальних речовин на межі санітарно-захисної зони
та житлової забудови не повинні перевищувати ГДК (ОБРД);
lрівень акустичного забруднення
не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення на межі СЗЗ та житлової забудови;
lпитне водопостачання для працівників відповідно до ДСанПіН 2.2.4–171–
10.
3) інші обмеження:
lдотримання правил та норм пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1–7–2016;
lзабезпечення об’єкта розрахунковими запасами води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння.
Замовник бере на себе зобов’язання
виконувати всі умови щодо експлуатації
об’єкта діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо
умов безпечної експлуатації обладнання,
дотримання вимог природоохоронного
та санітарного законодавства. При цьому
вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
lекологічні обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1;
щодо територіальної альтернативи 1
lрозміщення асфальтобетонного
заводу відповідає містобудівній документації — Схемі планування території Боратинської сільської ради Луцького району
Волинської області.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
lпланована діяльність буде здійснюватися в межах території існуючого асфальтобетонного заводу з наявною інфраструктурою та інженерними мережами.
lвстановлення розмірів санітарно-захисної зони згідно з п. 5.7 «Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів», затверджених наказом
МОЗ України від 19.06.1996 р. за № 173
lв процесі експлуатації забезпечувати раціональне використання матеріалів
та мінімізацію шкідливих впливів на навколишнє середовище.
Щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи
1.
Щодо територіальної альтернативи 1
lділянка розташування АБЗ знаходиться в межах орендованої земельної
ділянки з цільовим призначенням — J
11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
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та споруд будівельних організацій та підприємств.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Сфери впливу: клімат і мікроклімат,
геологічне середовище, повітряне середовище, водне середовище, техногенне
середовище, соціальне середовище, рослинний і тваринний світ, ґрунти.
Види впливу: прямий, опосередкований, відворотний, невідворотний, побічний, кумулятивний, короткостроковий,
середньостроковий, довгостроковий,
постійний, тимчасовий, позитивний і негативний.
Джерела впливу: підготовчі та будівельні роботи, провадження планованої
діяльності, викиди та скиди забруднювальних речовин, шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення,
випромінення, поводження з відходами,
ризики для здоров’я людей та об’єктів
культурної спадщини, можливість виникнення надзвичайних ситуацій, вплив інших
наявних об’єктів.
Щодо технічної альтернативи 2 — такі
ж, як і для прийнятого варіанту провадження планованої діяльності.
Щодо територіальної альтернативи 1 — здійснення планованої діяльності
в межах відведеного землекористування
не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я
населення.
Щодо територіальної альтернативи
2 — не розглядалась.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті
3 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля»)
Об’єкт планованої діяльності належить
до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля згідно із Законом «Про
оцінку впливу на довкілля», Стаття 3:
ч. 3 п. 11 — інші види діяльності: «споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого
пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону»,
ч. 3. п. 14 «розширення та зміни,
включаючи перегляд або оновлення умов
провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про
провадження планованої діяльності або
подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення,
капітальний ремонт, перепрофілювання
діяльності об’єктів, зазначених у пунктах 1–13 цієї частини…»
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного
негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має.
Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Відповідно до ст. 6 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059VIII від 23 травня 2017 року
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу
на довкілля відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка
впливу на довкілля — це процедура, що
передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь–якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього
пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного
у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
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недопустимість провадження планованої
діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати
будь-які зауваження і пропозиції до звіту
з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах
території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19),
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
до повного його скасування та протягом 30 днів від дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться
і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається
в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів від дня
оприлюднення цього повідомлення
на офіційному вебсайті уповноваженого
органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду
Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень
і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів від дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде
Документ дозвільного характеру
органу державної влади про провадження планованої діяльності
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається
Управлінням екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, відділ оцінки впливу на довкілля
та стратегічної екологічної оцінки
43000, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел/факс. (0332) 74–01–32,
77–82–32 e-mail: ovd.eсovoladm@
gmail.com, eco@voleco.voladm.gov.
ua, контактна особа: Козлюк Руслан
Володимирович (відділ ОВД та СЕО)
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,
номер телефону та контактна особа)

Програма на 9 — 15 серпня
телепередач
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Я вдома 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:10, 05:15
Новини 07:05, 00:20 Т/с «Доктор
Блейк» 08:05 Невідомі Карпати
08:20 Візуальний код 08:50
ЗаАрхівоване 09:05 Телепродаж
09:35 Д/с «Вердикт історії»
10:45 Т/с «Наші матері - наші
батьки» 11:35 Край пригод
11:50 Буковинські загадки
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45, 00:10, 02:45,
05:50 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:35 Концерт. Квартет
Гетьман 17:30, 05:05 Еко-люди
17:35, 18:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 19:55, 23:00 Д/ц
«Суперчуття» 21:50 Д/ц «Дикі
тварини» 01:25, 02:55 Суспільна
студія. Головне 04:00 Д/ф
«Док на прийомі» 04:50 Земля,
наближена до неба

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 «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренкиCидорЕнки» (12+)

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:05, 18:00, 03:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «АГЕНТ ЛЕВ»
14:25 Х/ф «СКУПИЙ»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
00:00 Т/с «Батьківський інстинкт»
02:00 «Вещдок»
02:35 Д/п «Ризиковане життя.
Кава»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості
(16+)
14.30, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Капітанша»
(12+)

СТБ

18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
20.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна2+2
Новини»
06.00
Т/с
«Опер
за викликом-3»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
(16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 09.05 Х/ф «211» (16+)
10.50 Х/ф «П’ЯТИЙ ВИМІР»
все» (16+)
(16+)
13.00, 19.30 «Загублений світ»
ICTV
17.55 «Секретні матеріали»
06.30 Ранок у великому місті
18.15 «Спецкор»
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини 18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
10.25, 13.15 Х/ф «ГОРЕЦЬ»
20.20 Т/с «Ментівські війни.
(16+)
Харків-2» (16+)
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
13.25 Х/ф «ГРОШОВИЙ
(16+)
ПОЇЗД» (16+)
16.15 Х/ф «ІГРИ ПАТРІОТІВ»
(16+)
20.10, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
21.05 Факти. Вечір
22.35 Х/ф «ДОВГИЙ
ПОЦІЛУНОК НА
ДОБРАНІЧ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.05 «Орел і решка»
09.10 Т/с «Надприродне» (16+)
10.50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ»
(12+)
13.50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
СКАЙВОКЕР.
СХОДЖЕННЯ» (12+)
16.45 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ПАРОЧКА КОПІВ»
(16+)
23.05 Х/ф «КІАНУ»

UA: ПЕРШИЙ
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ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Я вдома 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35, 02:10,
05:15 Новини 07:05, 00:20 Т/с
«Доктор Блейк» 08:05 Невідомі
Карпати 08:20 Відтінки України
08:50 ЗаАрхівоване 09:05
Телепродаж 09:35 Т/с «Наші
матері - наші батьки» 11:20
Край пригод 11:50 Буковинські
загадки 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:45,
00:10, 02:45, 05:50 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:20 Д/ф
«Бовсунівські бабусі» 17:30,
18:55 Д/ц «Світ дикої природи»
19:55, 23:00 Д/ц «Суперчуття»
21:50 Д/ц «Дикі тварини»
01:20, 02:55 Суспільна студія.
Головне 04:00 Д/ф «Ті, що вірні»
04:50 Земля, наближена до
неба 05:05 Еко-люди

1+1

06.00, 08.00, 15.15, 16.15, 20.10,
22.15 Топ-матч 06.10 Васко да
Гама - Сан-Паулу. 1/8 фіналу.
Кубок Бразилії 08.10 Ворскла Львів. Чемпіонат України 10.00
«Великий футбол» 11.40 Нива
- Олімпік. Чемпіонат України.
Перша ліга 13.25 Рух - Верес.
Чемпіонат України 15.00, 18.15,
22.30 Футбол NEWS 15.35
«AUTO ГОЛ!» 16.05, 20.00 Yellow
16.45, 19.25 «Перша ONLINE»
17.25 LIVE. Ужгород - Оболонь.
Чемпіонат України. Перша ліга
20.25 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України 22.45 ПСВ Утрехт. Чемпіонат Нідерландів

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 «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренкиCидорЕнки» (12+)

ТЕТ

ІНТЕР

06.00 ТЕТ Мультиранок 09.00
Х/ф «ЕЛВІН І БУРУНДУКИ»
10.45 Х/ф «ЧАК І ЛАРРІ - ТЕПЕР
ОДРУЖЕННІ» (16+) 13.00,
МЕГА
18.00 4 весілля 15.00, 02.15
06:00 Страх у твоєму домі 06:45 Зірки, чутки та галлівуд 16.00,
Бандитська Одеса 08:45 Правда 03.05 Панянка-селянка 19.00,
життя 09:55, 01:30 Речовий
20.00, 21.30, 22.30 Одного разу
доказ 11:05, 02:35 Скептик
під Полтавою 19.30, 21.00, 22.00
12:05, 05:10 Містична Україна
Танька і Володька 23.00, 23.30
12:55 Природа сьогодення
Країна У 00.00 ЛавЛавСar 3
13:55 Повітряні воїни 14:55,
19:50 Фантастичні історії 15:55, 01.00 Вечірка 3 05.50 Корисні
підказки
20:50 Шукачі неприємностей
16:50 Астронавти: найважча
НТН
робота у Всесвіті 17:50
05.00 «Top Shop»
Довідник дикої природи 18:20
05.45 «Таємниці кримінального
Неймовірні винаходи 21:45
світу»
НАСА: нез’ясоване 22:35 Політ
над Землею 23:40 Крізь простір 07.05 Т/с «Третього не дано»
і час з Мораном Фріменом 00:30 10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Крила війни 04:15 Дива природи Маямі» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 02.55
К-1
«Свідок»
14.50, 17.00, 03.25 «Випадковий
06.30 «TOP SHOP»
свідок»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
17.50 «Таємниці світу»
08.25 «Ух ти show»
18.20 «Свідок. Агенти»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
23.00 Т/с «Сліпа зона» (16+)
10.10 «Орел і Решка. Рай та
00.45 Х/ф «TРИ ДЕВ’ЯТКИ»
пекло»
(16+)
13.00 Х/ф «ТЕОРІЯ ХАОСУ»
03.30 «Речовий доказ»
(16+)
04.30 «Правда життя. Професійні
14.40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» байки»

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: ТІЛЬКИ ДЛЯ
ТВОЇХ ОЧЕЙ»
15:00, 15:45, 02:00 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА
ПЕРЕРВА»
00:05 Т/с «Батьківський
інстинкт»
02:35 Д/п «Ризиковане життя.
Морозиво»
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, 23.10 Т/с «Капітанша»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.25 Т/с «Комісар Рекс»
10.25 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.15, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива
попри все» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10, 22.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
16.15 Х/ф «ДОВГИЙ
ПОЦІЛУНОК НА
ДОБРАНІЧ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.05 «Орел і решка»
09.10 Т/с «Надприродне» (16+)
11.50 «Аферисти в сітях» (16+)
14.00 Х/ф «ХАН СОЛО» (12+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ»
(16+)
23.10 Х/ф «СКЛО» (16+)

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі
06:40, 02:25 Бандитський Київ
08:40 Правда життя 09:50,
01:30 Речовий доказ 11:00
Скептик 12:00 Гордість України
13:00 Природа сьогодення
14:00 Повітряні воїни 15:00,
19:50 Фантастичні історії 16:00,
20:50 Шукачі неприємностей
17:00, 21:45 Астронавти:
найважча робота у Всесвіті
18:00 Довідник дикої природи
19:00, 23:40 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом 22:35 Політ
над Землею 00:30 Крила війни
04:20 Дива природи 05:10
Містична Україна

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»
12.40, 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 «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
07.55 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2» (16+)
09.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.45 «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-2» (16+)
22.45 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

06: ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я вдома
06:00
06:30 Мультфільм 07:00, 08:00, 09:00,
06:
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:35, 02:10,
13:
05:15 Новини 07:05, 00:20 Т/с «Доктор
05:
Блейк» 08:05 Роздивись 08:20 Відтінки
Бле
України
Укр 08:50 ЗаАрхівоване 09:05
Телепродаж
09:35 Т/с «Наші матері Тел
наші батьки» 11:20 Край пригод 11:50
Буковинські загадки 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:45, 00:10,
02:45, 05:50 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Концерт. Ніна Матвієнко
та Дмитро Андрієць 17:30, 18:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 19:55, 23:00
Д/ц «Суперчуття» 20:20, 21:50 Д/ц
«Дикі тварини» 22:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 01:25, 02:55 Суспільна
студія. Головне 04:00 Д/ф «Три Івани»
04:55 Земля, наближена до неба 05:05
Еко-люди

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.15, 12.20, 14.05 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.00 Т/с «Величне століття. Роксолана»
20.18 «Проспорт»
20.20 Т/с «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренки-CидорЕнки» (12+)

ФУТБОЛ-1

ІНТЕР

06.00, 08.00, 17.20, 19.25
Топ-матч 06.10 АБС - Фламенгу.
1/8 фіналу. Кубок Бразилії 08.10
Десна - Інгулець. Чемпіонат
України 10.00, 15.00, 21.15
Футбол NEWS 10.15, 12.40
«Перша ONLINE» 10.55, 23.00
Ужгород - Оболонь. Чемпіонат
України. Перша ліга 13.15
«Великий футбол» 15.15, 19.35
Yellow 15.25 Бельгія - Білорусь.
Відбір до ЧС- 2022 17.35 Шахтар
- Олександрія. Чемпіонат України
19.45, 22.25 «Студія LIVE»
20.25 LIVE. Шахтар - Генк. Ліга
Чемпіонів УЄФА

05:25, 22:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
09:50 Т/с «Дамське щастя»
12:25 Х/ф «007: ВОСЬМИНІЖКА»
15:00, 15:45, 01:55 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00 «Стосується кожного»
19:00, 03:25 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
00:05 Х/ф «ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ»
02:30 Д/п «1961. Таємниця київського
потопу»
04:55 «Телемагазин»

ТЕТ

УКРАЇНА

06.00 ТЕТ Мультиранок 09.00
Х/ф «ЕЛВІН ТА БУРУНДУКИ 2»
10.45 Х/ф «1+1» 12.55, 18.00
4 весілля 15.00, 02.15 Зірки,
чутки та галлівуд 16.00, 03.05
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 00.00 ЛавЛавСar 3
01.00 Вечірка 3 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємниці світу»
06.55 «Свідок. Агенти»
07.50, 14.50, 17.00, 02.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15
«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+)
00.40 «Легенди бандитського
Києва»
01.40 «Реальні злочинці»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професійні байки»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Капітанша» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри все»
(16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 22.25 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
16.20 Х/ф «ВАЖКИЙ КОРПУС» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ

:))

Анекдоти

:)) :)) :))
Чоловік загубив у магазинi дружину. Раптом він побачив красиву дiвчину. Пiдiйшов і каже:
— Поговоріть, будь ласка, зі мною.
—?
— І моя дружина відразу знайдеться.

:)) :)) :))
Чоловік купив нову машину,
мчить на ній по трасі з величезною
швидкістю. І раптом бачить табличку:
«Збав швидкість — 50 км». Поїхав
повiльнiше. Через деякий час бачить
iще одну табличку: «Збав швидкість
— 20 км». Знову знизив швидкiсть.
Чеpез пів години — знову таблич-

ка: «Збав швидкість — 10 км». А ще
чеpез годину він бачить таку вивіску:
«Ласкаво просимо в ресторан «Збав
швидкість».
:)) :)) :))
Справжня математика починається тоді, коли до зарплати ще цілий
тиждень, а грошей залишилося рівно
на три дні.

06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 М/с «Мультфільм»
06.15 М/с «Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»

10.00 Т/с «Надприродне» (16+)
12.40 «Аферисти в сітях» (16+)
14.40 Х/ф «НЕВРАЗЛИВИЙ» (16+)
16.55 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ МОРЕ»
(16+)
23.05 Х/ф «ЗМІЇ НА БОРТУ ЛІТАКА»
(16+)

МЕГА
06:00 Страх у твоєму домі. Кривава муза
06:45 Бандитська Одеса 08:50 Правда
життя 09:55, 01:30 Речовий доказ 11:05
Скептик 12:05 Гордість України 13:05
Природа сьогодення 14:05 Повітряні
воїни 15:05, 19:55 Фантастичні історії
16:05, 20:55 Шукачі неприємностей
17:05, 21:50 Астронавти: найважча
робота у Всесвіті 18:05 Довідник дикої
природи 19:05, 23:40 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом 22:40 Політ над
Землею 00:30 Крила війни 02:35 Наші.
Норвегія 04:35 Дива природи 05:15
Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
12.40, 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 «Джедаі 2020»
06.10 Х/ф «НА МЕЖІ»
08.25 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
10.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.50 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.20 «Спорт Тайм»
19.25 1 тур ЧУ з футболу «Динамо»«Минай»
21.25 Т/с «Ментівські війни. Харків-2»
(16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 18.25, 22.10 Топ-матч
06.10 Флуміненсе - Серро Портеньйо.
1/8 фіналу. Кубок Лібертадорес 08.10
Металіст 1925 - Чорноморець. Чемпіонат
України 10.00, 15.00, 19.00, 22.30
Футбол NEWS 10.20, 12.40, 15.20, 17.50,
19.20, 21.40 «Студія LIVE» 10.50, 19.50
Шахтар (К) - Колос. Ліга Конференцій
УЄФА 13.10 Ворскла - Львів. Чемпіонат
України 16.00 Шахтар - Генк. Ліга
Чемпіонів УЄФА 18.50, 22.20 Yellow
22.45 Нива - Олімпік. Чемпіонат України.
Перша ліга

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.00 Х/ф
«ЕЛВІН І БУРУНДУКИ 3» 10.45 Х/ф
«2+1» 13.00, 18.00 4 весілля 15.00,
02.15 Зірки, чутки та галлівуд 16.00,
03.05 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 00.00 ЛавЛавСar
3 01.00 Вечірка 3 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Будьте здоровi»
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
«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+)
00.45 «Легенди бандитського Києва»
01.45 «Реальні злочинці»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя. Професійні байки»

Наш YouTube-

канал

ЧЕТВЕР, 12 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я вдома
06:30 Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35, 02:10, 05:15 Новини 07:05,
00:20 Т/с «Доктор Блейк» 08:05,
11:35 Роздивись 08:20 Геолокація:
Волинь 08:50 ЗаАрхівоване 09:05
Телепродаж 09:35 Т/с «Наші матері
- наші батьки» 11:20 Край пригод
11:50 Буковинські загадки 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія 15:10,
21:45, 00:10, 02:45, 05:50 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30 Концерт.
Іво Бобул 17:30, 21:50 Д/ц «Боротьба
за виживання» 18:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 19:55 Д/ц «Тваринна зброя»
23:00 Схеми. Корупція в деталях
01:25, 02:55 Суспільна студія. Головне
04:00 Д/ф «Сходи Якова» 04:50
Земля, наближена до неба 05:05
Еко-люди

1+1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
05.50 «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»
20.18 «Проспорт»
20.20 Т/с «Папік» (12+)
22.50 Т/с «СидОренки-CидорЕнки»
(12+)

ІНТЕР
05:25, 22:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
09:50 Т/с «Дамське щастя»
12:25 Х/ф «НІКОЛИ НЕ ГОВОРИ
«НІКОЛИ»
15:00, 15:50, 01:55 «Вещдок»

16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»
00:05 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА
КАПІТАНА»
02:30 Д/п «Запрограмовані долі»
04:55 «Телемагазин»

П’ЯТНИЦЯ, 13 СЕРПНЯ
06.15 М/с «Том і Джеррі»
07.25 «Орел і решка»
10.15 Т/с «Надприродне» (16+)
12.05 «Аферисти в сітях» (16+)
14.10 Х/ф «СКЛО» (16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ШАФТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЦІНА СТРАХУ»

УКРАЇНА

МЕГА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.50 Т/с «Капітанша» (12+)
23.10 Слідами

06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Бандитський Київ 09:00 Правда
життя 10:10, 01:30 Речовий доказ
11:20 Скептик 12:20 Гордість
України 13:15 Природа сьогодення
14:15 Повітряні воїни 15:10, 19:55
Фантастичні історії 16:10, 20:50
Шукачі неприємностей 17:05,
21:45 Астронавти: найважча робота
у Всесвіті 18:05 Довідник дикої
природи 19:05, 23:40 Крізь простір
і час з Мораном Фріменом 22:35
Політ над Землею 00:30 Крила
війни 02:35 Код доступу 04:25 Дива
природи 05:15 Містична Україна

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
13.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Супербабуся» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри
все» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 22.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.30 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
16.45 Х/ф «ДВІЙНИК» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time»
06.05 М/с «Мультфільм»

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
12.40, 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 «Джедаі 2020»
06.10 Х/ф «КІКБОКСЕР» (16+)
08.05 Х/ф «КІКБОКСЕР-2» (16+)
09.55 Т/с «Мисливці за реліквіями»
11.50 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»

19.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22.40 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.20, 14.35 Топ-матч
06.10 Сан-Паулу - Палмейрас. 1/4
фіналу. Кубок Лібертадорес 08.10
Шахтар - Олександрія. Чемпіонат
України 10.00, 15.00, 19.00,
22.30 Футбол NEWS 10.15, 14.50,
17.00 Yellow 10.30 Нива - Олімпік.
Чемпіонат України. Перша ліга 12.45
Десна - Інгулець. Чемпіонат України
15.15, 22.45 Шахтар (К) - Колос. Ліга
Конференцій УЄФА 17.10 Ворскла
- Львів. Чемпіонат України 19.15
Шахтар - Генк. Ліга Чемпіонів УЄФА
21.00 Рух - Верес. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.00
Х/ф «ЕЛВІН І БУРУНДУКИ:
БУРУНДУМАНДРИ» 10.45 Х/ф
«МЕНІ Б У НЕБО» (16+) 12.50,
18.00 4 весілля 15.00 Зірки, чутки
та галлівуд 16.00, 03.15 Панянкаселянка 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 00.00 ЛавЛавСar
3 01.00 Вечірка 3 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Вартість життя»
07.50, 14.50, 17.00, 02.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
«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+)
00.45 «Легенди бандитського
Києва»
01.45 «Реальні злочинці»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя. Професійні
байки»

СУБОТА, 14 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

20:30 «Творчий вечір К.Меладзе
«Останній романтик»
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05, 04:10
22:20 Т/с «Голос з минулого»
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
02:00 Х/ф «КОХАНЦІ»
00:10, 02:35, 03:45, 05:35 Новини
04:05 «Мультфільм»
07:10 Мультфільм 08:05 Д/ц «Дикі
04:50 Х/ф «ДВОЄ ПІД ОДНІЄЮ
Дива. Дикі тварини в зоопарку СанДієго» 08:30, 10:10 #ВУКРАЇНІ 09:05 ПАРАСОЛЬКОЮ»
Телепродаж 09:35 Антропологія
УКРАЇНА
10:35, 23:15 Д/ц «Дика природа
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
Аргентини» 11:25 Х/ф «АВРААМ:
07.25 Реальна містика
ОХОРОНЕЦЬ ВІРИ» 15:00
UA:Фольк. Спогади 16:05 Концерт.
08.10 Т/с «Штамп у паспорті» (12+)
Пісні про кохання 17:20 Міста та
12.40, 15.20 Т/с «Квочка»
містечка 17:35 Найменші тваринки
17.00, 21.00 Т/с «Любов з
18:35 Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВІЙ
заплющеними очима» (12+)
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 21:25 Х/ф
20.00 Головна тема
«ПЕРЕДЧУТТЯ» 00:35 Д/с «Секрети 23.00 Т/с «Обручка з бірюзою»
історії. Портрети» 02:20 Пишемо
історію. Орест Субтельний 03:00,
СТБ
05:05 Д/с «Неймовірні винаходи»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
03:30 Земля, наближена до неба
05.35, 10.55 Т/с «Слід» (16+)
07.55 «Неймовірна правда про зірок»
1+1
13.55 «Супербабуся» (12+)
05.15, 19.30 ТСН: «Телевізійна
18.40, 23.45 «Звана вечеря» (12+)
служба новин»
21.00 «МастерШеф. CELEBRITY»
06.00, 07.00 «Життя відомих людей»
(12+)
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.20 «Світ навиворіт»
ICTV
13.00 Т/с «Папік» (12+)
05.00
Еврика!
20.13 «Проспорт»
05.10 Факти
20.15 «Вечірній квартал»
05.35 Не дай себе обдурити
22.15 «Жіночий квартал»
06.25, 12.00, 13.00 Скетч-шоу «На
23.55 «Світське життя. 2021.
трьох» (16+)
Найкраще»
10.40 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
ІНТЕР
13.35 Т/с «Пес» (16+)
05:15 «Телемагазин»
18.45 Факти. Вечір
05:45 «Орел і Решка. На краю світу» 19.10 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
06:45 «Слово Предстоятеля»
21.10 Х/ф «ОДНОГО
07:00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «ТУШОНКА»
РАЗУ У МЕКСИЦІ:
09:00 «Готуємо разом»
ВІДЧАЙДУШНИЙ-2» (16+)
10:00 «Корисна програма»
23.05 Х/ф «МАЧЕТЕ ВБИВАЄ»
11:00 Х/ф «БІЛЯВКА ЗА РОГОМ»
(16+)
12:40 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
НОВИЙ КАНАЛ
14:25 Х/ф «САМОТНІМ
06.00 «Вар’яти» (12+)
НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК»
16:10 Х/ф «РІДНЯ»
06.05 «Хто проти блондинок?» (12+)
18:10 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
08.05, 10.00 «Kids time»
ПРОЩАВАЙ»
08.10 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
20:00, 03:35 «Подробиці»
10.05 «Орел і решка. Земляни»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я
вдома 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35, 02:10, 05:15 Новини
07:05, 00:25 Д/с «Тероризм, якому
змогли запобігти» 08:05, 11:20,
17:25 Роздивись 08:20 Геолокація:
Волинь 08:50 ЗаАрхівоване 09:05
Телепродаж 09:35 Т/с «Наші матері
- наші батьки» 11:50 Буковинські
загадки 12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45, 00:10, 02:45,
05:50 Спорт 15:20 UA:Фольк. Спогади
16:35 Концерт. Наталія Валевська
17:30, 04:00 Перша шпальта 18:55
Д/ц «Світ дикої природи» 19:55
Д/ц «Тваринна зброя» 21:50 Д/ц
«Боротьба за виживання» 23:00
#ВУКРАЇНІ 01:20, 02:55 Суспільна
студія. Головне 04:30 Енеїда 05:00
Земля, наближена до неба

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 «ЧАС» (16+)

ІНТЕР
05:25, 00:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
09:50 Т/с «Дамське щастя»
12:25 Х/ф «007: ВИД НА
ВБИВСТВО»
14:55, 15:45, 02:05 «Вещдок»

16:30 «Вещдок. Особый случай»
18:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «СУТИЧКА»
23:10 Д/п «Острів Фіделя»
03:15 «Жди меня. Україна»
04:35 «Орел і Решка. На краю світу»

18.40 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
19.30 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН»
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИСТОЯННЯ» (16+) 21.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.50 Х/ф «ВБИВЦІ НА ЗАМІНУ»
23.55 Х/ф «ХИЖАК» (18+)
(18+)

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06.00, 10.15, 12.20, 14.35, 22.00
06:00 Страх у твоєму домі 06:45
Топ-матч 06.10 Олімпія - Фламенгу.
УКРАЇНА
Бандитська Одеса 09:05, 02:30
1/4 фіналу. Кубок Лібертадорес 08.00
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною Правда життя 10:15, 01:30 Речовий
Yellow 08.10 Рух - Верес. Чемпіонат
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
доказ 11:25 Україна: забута історія
України 10.00, 15.00, 20.15, 22.30
Сьогодні
12:20 Гордість України 13:15
Футбол NEWS 10.30 Шахтар - Генк.
Природа сьогодення 14:15 Повітряні Ліга Чемпіонів УЄФА 12.45 Ужгород
09.00 Зірковий шлях
10.35 Х/ф «ПАПЕРОВІ КВІТИ» (12+) воїни 15:15, 19:50 Фантастичні історії - Оболонь. Чемпіонат України. Перша
12.40, 15.30 Т/с «Добра душа» (12+) 16:10, 20:50 Шукачі неприємностей ліга 15.15 Німеччина - Ісландія. Відбір
17:05 НАСА: нез’ясоване 18:05
17.00 Історія одного злочину (16+)
до ЧС- 2022 16.55 Нива - Олімпік.
Політ над Землею 19:00, 23:40 Крізь Чемпіонат України. Перша ліга 18.30,
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
простір
і
час
з
Мораном
Фріменом
22.00, 23.10 Т/с «Відчайдушний
21.25 «УПЛ ONLINE» 19.25 LIVE.
21:45 Астронавти: найважча робота Шахтар - Металіст 1925 Чемпіонат
домогосподар»
у Всесвіті 22:35 Народження
України 22.45 Волинь - Ужгород.
континентів 00:30 Крила війни 04:15
СТБ
Дива природи 05:15 Містична Україна Чемпіонат України. Перша ліга
06.20 Х/ф «ОСТАННІЙ ТАНЕЦЬ ЗА
ТЕТ
МНОЮ 2» (16+)
К-1
08.15 «Врятуйте нашу сім’ю» (16+)
06.00
ТЕТ
Мультиранок
09.00
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+) 06.30 «TOP SHOP»
М/ф «Книга джунглів 2» 10.15 Х/ф
08.00 М/с «Юху та його друзі»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
«МЕКСИКАНЕЦЬ» 12.45, 18.00 4
08.35 «Ух ти show»
22.50 Т/с «Було у батька два сини»
весілля 15.00, 01.00 Зірки, чутки та
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
галлівуд 16.00, 02.55 Панянка09.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
ICTV
селянка 19.00, 20.00, 21.30, 22.30
12.40
«Орел
і
Решка.
Одного разу під Полтавою 19.30,
06.30 Ранок у великому місті
Перезавантаження.
21.00, 22.00 Танька і Володька 23.00,
08.45 Факти. Ранок
Америка»
23.30 Країна У 00.00 ЛавЛавСar 3
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
14.40
Т/с
«Беверлі-Хілс,
90210»
05.50 Корисні підказки
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.00 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
11.45, 13.15 Скетч-шоу «На трьох»
РІВНЕМ НЕБА» (16+)
НТН
(16+)
20.15 «Орел і Решка. Навколосвітня
12.45, 15.45 Факти. День
05.00 «Top Shop»
подорож»
14.00, 16.15 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
06.20 «Правда життя»
22.15 «Орел і Решка. Навколо світу» 07.50, 14.45, 17.00, 02.50
БОЄЦЬ» (16+)
16.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
«Випадковий свідок»
2+2
18.45 Факти. Вечір
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
23.00 Скетч-шоу «На трьох-10» (16+) 06.00 «Джедаі 2020»
«Свідок»
06.20 Х/ф «КІКБОКСЕР-3» (16+)
09.00 «Страх у твоєму домі»
НОВИЙ КАНАЛ
08.15 Х/ф «ТРИ ДНІ НА ВТЕЧУ»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+)
(16+)
06.00, 07.20 «Kids time»
11.00 Т/с «Мисливці за реліквіями»
23.00 Т/с «Сліпа зона» (16+)
06.05 М/с «Мультфільм»
00.45 «Легенди бандитського Києва»
12.55 «Загублений світ»
06.20 М/с «Том і Джеррі»
01.45 «Реальні злочинці»
17.55 «Секретні матеріали»
07.25 «Орел і решка»
03.00 «Речовий доказ»
18.15 «Спецкор»
09.50 «Аферисти в сітях» (16+)
04.00 «Правда життя. Професійні
18.50 «Джедаі»
15.55 Х/ф «СТАРТРЕК: ПОМСТА»
байки»
19.25 «Спорт Тайм»
(16+)

НЕДІЛЯ, 15 СЕРПНЯ
11.00 «Орел і решка»
15.00 Х/ф «СУСІДИ НА СТРЬОМІ»
(16+)
17.05 Х/ф «ПУСТУН» (16+)
19.00 Х/ф «КІЛЕРИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА» (16+)
23.35 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ:
ПРОБУДЖЕННЯ» (18+)

Рівер Плейт - Атлетіку Мінейру. 1/4
фіналу. Кубок Лібертадорес 08.10
Нива - Олімпік. Чемпіонат України.
Перша ліга 10.00, 15.00, 22.45
Футбол NEWS 10.15, 12.50 «УПЛ
ONLINE» 11.10 Шахтар - Металіст
1925 Чемпіонат України 13.15 Шахтар
(К) - Колос. Ліга Конференцій УЄФА
15.15 Волинь - Ужгород. Чемпіонат
України. Перша ліга 17.05 Огляд
МЕГА
сезону. Чемпіонат Нідерландів 18.00,
20.40 «Перша ONLINE» 18.40 LIVE.
06:00 Випадковий свідок 09:30,
01:25 Містична Україна 10:25, 14:20 У Оболонь - Прикарпаття. Чемпіонат
пошуках істини 11:20 Речовий доказ України. Перша ліга 19.30, 21.45
Yellow 21.15 «AUTO ГОЛ!» 21.55 LIVE.
12:30, 00:30 Фантастичні історії
Аякс - НЕК. Чемпіонат Нідерландів
13:30 Прихована реальність 15:10
Стежина війни 16:10, 21:00 ТОП 10:
ТЕТ
Таємниці та загадки 19:10 Політ над
Землею 02:15 Телеформат
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15 Х/ф
«ЕЛВІН І БУРУНДУКИ» 11.00 Х/ф
К-1
«ЕЛВІН ТА БУРУНДУКИ 2» 12.45,
13.45, 14.45, 22.00, 23.00, 00.00
06.30 «TOP SHOP»
Одного разу під Полтавою 13.15,
08.00 М/с «Кротик і Панда»
14.15, 22.30, 23.30, 00.30 Танька і
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
Володька 15.15 М/ф «Лоракс» 16.45
09.30 Х/ф «ЛІТО.
Х/ф «ПОДАРУНОК НА РІЗДВО
ОДНОКЛАСНИКИ.
2» 18.30 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
ЛЮБОВ» (16+)
РІЗДВО» 20.15 Х/ф «ПІНГВІНИ
11.15 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
МІСТЕРА ПОППЕРА» 01.00 Країна
РІВНЕМ НЕБА» (16+)
У 02.15 Панянка-селянка 05.50
13.35 «Орел і Решка.
Корисні підказки
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.05 «Загублений світ»
11.05 Х/ф «ВІЙНИ ДРОНІВ» (16+)
12.50 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
14.45 Х/ф «МИСТЕЦТВО ВІЙНИ»
(16+)
17.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ-ЯТОГО
ЛЕГІОНУ» (16+)
19.25 Товариський матч з футболу
«Інтер»-»Динамо»
21.25 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН ТА
ВИКРАДАЧ БЛИСКАВОК»
(16+)
23.55 Х/ф «ТОЛКІН»

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 23.55 Топ-матч 06.10

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop»
06.00 «Легенди бандитської Одеси»
07.00 Т/с «Право на захист» (16+)
10.45 «Легенди карного розшуку»
12.35 «Випадковий свідок. Навколо
світу»
13.50 Т/с «Смерть у раю» (16+)
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 02.45 «Свідок»
19.30 Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ
КАЗИНО» (16+)
21.25 Х/ф «ЛІЧЕНІ СЕКУНДИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧАС ВІДПЛАТИ» (16+)
01.30 «Таємниці кримінального світу»
03.15 «Випадковий свідок»
03.20 «Речовий доказ»
04.15 «Правда життя. Професійні
байки»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05, 04:10
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:05, 02:35, 03:45, 05:35 Новини
07:10 Мультфільм 08:20, 21:25 Д/ц
«Дикі тварини» 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України 11:00 Недільна літургія
Української греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна Свята меса
Римсько-Католицької церкви в
Україні 13:30 Міста та містечка
14:30 Телепродаж 15:05 Країна
пісень 16:20 Концерт. Дмитро
та Назарій Яремчуки 17:30
Концерт. Квартет Гетьман 18:25
Х/ф «ПЕРЕДЧУТТЯ» 20:05
Д/ц «Дика природа Аргентини»
22:00 Д/с «Вердикт історії» 23:10
Пишемо історію. Симон Петлюра
23:25 Д/ц «Світ дикої природи»
00:30 Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 03:00
#ВУКРАЇНІ 03:30 Земля, наближена
до неба 05:05 Я вдома

1+1
05.35, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Світ навиворіт»
13.00 Т/с «Папік» (12+)
18.30 «Світське життя. 2021.
Найкраще»
20.15 Х/ф «КІНГ КОНГ» (16+)

ІНТЕР
06:20 Х/ф «ПРИШЕЛЕПКУВАТІ»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Інше життя»
13:05 «Вещдок. Опережая время.
Кожан»
17:50 Х/ф «СУТИЧКА»
20:00 «Подробиці»
20:30 Х/ф «СІМЕЙНЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
22:25 «Бенефіс Алли Пугачової»

00:25 «Вещдок»

УКРАЇНА
05.50, 19.00 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.45 Т/с «Відчайдушний
домогосподар»
12.50 Т/с «Невідправлений лист»
(12+)
17.00, 20.00 Т/с «Будь, що буде»
(12+)
22.00 Т/с «Соломонове рішення»
(12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 «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+)
23.50 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Не дай себе обдурити
06.25 Анти-зомбі
07.20 Секретний фронт
08.20 Громадянська оборона
09.20 Х/ф «ОДНОГО
РАЗУ У МЕКСИЦІ:
ВІДЧАЙДУШНИЙ-2» (16+)
11.15, 13.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «ВТІКАЧ» (16+)
16.05 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ ЗАКОНУ»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
21.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ГРА
ТІНЕЙ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Таємний агент» (12+)

06.40, 08.00 «Kids time»
06.45 М/с «Том і Джеррі»
07.00 М/ф «Том і Джері зустрічають
Шерлока Холмса»
08.05 М/ф «Ральф-руйнівник»
10.00 М/ф «Ральф-руйнівник 2»
12.10 Х/ф «ЗМІЇ НА БОРТУ
ЛІТАКА» (16+)
14.20 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
МОРЕ» (16+)
16.40 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА» (16+)
18.55 Х/ф «ШАЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ШАЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ
2» (16+)
23.05 «Improv Live Show» (12+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 09:20,
01:30, 05:10 Містична Україна
10:15, 14:05 У пошуках істини
11:05 Речовий доказ 12:15,
00:30 Фантастичні історії 13:15
Прихована реальність 15:00
Стежина війни 16:00, 21:00 ТОП
10: Таємниці та загадки 19:00
Народження континентів 02:25
Підроблена історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35 М/ф «Вартові джунглів»
12.20 Х/ф «ЛІТО.
ОДНОКЛАСНИКИ.
ЛЮБОВ» (16+)
14.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.45 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «АВСТРАЛІЯ»
16.00 Х/ф «СТАРСКІ ТА ХАТЧ»
18.00 Х/ф «ДВІЙНИК»
20.10 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

22.00 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
23.50 Т/с «Рекс-2»

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.20, 14.35 Топматч 06.10 Флуміненсе/Серро
Портеньйо - Барселона. 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес 08.10 Верес Ворскла. Чемпіонат України 10.00,
15.00, 17.45, 20.15, 23.00 Футбол
NEWS 10.20, 15.50, 23.15 Yellow
10.30, 23.25 Оболонь - Прикарпаття.
Чемпіонат України. Перша ліга 12.45
Аякс - НЕК. Чемпіонат Нідерландів
15.20 «AUTO ГОЛ!» 16.00, 18.55
«УПЛ ONLINE» 16.55 LIVE. Колос Рух. Чемпіонат України 19.25 LIVE.
Львів - Олександрія. Чемпіонат
України 21.20 «Великий футбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
Х/ф «ЕЛВІН І БУРУНДУКИ 3»
11.00 Х/ф «ЕЛВІН І БУРУНДУКИ:
БУРУНДУМАНДРИ» 12.45,
13.45, 14.45, 23.45 Одного разу під
Полтавою 13.15, 14.15, 15.15, 00.15
Танька і Володька 15.45 М/ф «Книга
джунглів 2» 17.00 Х/ф «ДОРА І
ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО» 19.00 Х/ф
«ВЕЛИКИЙ» 21.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» 00.45 Країна У 02.00
Панянка-селянка 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.45 Х/ф «Прорив»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 «Випадковий свідок. Навколо
світу»
09.50 Т/с «Смерть у раю» (16+)
14.15 Х/ф «Пограбування казино»
(16+)
16.05 Х/ф «Лічені секунди» (16+)
17.50 «Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Янголи війни» (16+)
23.00 Х/ф «Мовчазна отрута»
(16+)
00.40 Х/ф «Час відплати» (16+)
03.00 «Речовий доказ»
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n Домашня академія
№1 (1)

Кришки для консервації:
переваги і недоліки
Правильний вибір допоможе зберегти домашні заготовки
упродовж усієї зими, а неякісні ж може «зірвати», а іноді
й призвести до розвитку бактерій, які спричиняють
смертельно небезпечний ботулізм. Раніше асортимент
кришок був невеликим, нині ж їх є багато видів, і в кожного
— свої особливості. Розглянемо найпопулярніші

n На часі

Досить уже кабачкам
вилежувати боки на грядках!
Легкі й водночас поживні
страви з них — саме те, що
зараз потрібно: кабачки прості в
приготуванні, чудово смакують,
збагачуючи організм магнієм
(мікроелементом гарного
настрою), калієм і залізом. Цей
овоч корисний для роботи
шлунково-кишкового тракту,
серця, судин, печінки, а також
для стану шкіри
Фото із сайту infoeda.com.

ЛЕГКИЙ СУП ІЗ ФРИКАДЕЛЬКАМИ

Страва смачна, ніжна і водночас ситна
Інгредієнти: 2 середні кабачки (600–700 г),
1 цибулина, 200 мл жирної сметани, 300 г курячого фаршу, 1,5 л води, 25 г масла, 25 мл олії,
1 ст. л. борошна, 1 ч. л. тмину, 1,5 ч. л. солодкої
паприки, 1 ч. л. сушеного часнику, сіль, перець
до смаку, великий пучок кропу.
Приготування. Всі інгредієнти слід підготувати заздалегідь, бо суп вариться дуже
швидко. Фарш посолити, поперчити, додати
трішки сушеного часнику і зробити невеличкі
фрикадельки. Цибулю дрібно нарізати. Кабачки
почистити від шкірки та зернят (молоді можна
брати зі шкіркою), потерти на тертку з великими отворами. Кріп дрібно посікти. У чавунець
влити олію, вкинути масло, розтопити, всипати цибулю й притушкувати її на слабкому вогні,
додати борошно та спеції. Поступово доливати
воду, постійно мішаючи, щоб досягти однорідної
консистенції. Довести до кипіння, тоді вкинути
фрикадельки. Коли вони проваряться 5–7 хвилин, додати кабачки разом із соком, який вони
пустили, посолити, поперчити, знову довести до
кипіння, зібрати піну. Через 3–5 хвилин (залежно
від твердості кабачків) влити сметану, всипати
кріп і потримати на вогні ще кілька хвилин.
ЗАКУСКА «АПЕТИТНА»

Запечені кабачки зі сметанно–часниковим соусом смакують навіть гурманам!
Інгредієнти: 800 г кабачків, 3 ст. л. соняшникової олії, 200 мл сметани, 1 яйце, 2 ст. л. борошна, 100 мл води, 2 зубчики часнику, сіль, кріп
і сухі пряні трави — за смаком.
Приготування. У глибоку миску влийте олію,
додайте до неї сіль і сухі прянощі. Тонкий смак
кабачків добре підкреслюють орегано і базилік.
Кабачки вимийте і наріжте кружальцями. Чистити
молоді овочі не потрібно. Покладіть скибочки кабачків в олію зі спеціями і ретельно перемішайте.
Викладіть їх одним шаром на деко і на 15 хвилин
поставте в духовку, нагріту до 200 градусів. Поки
овочі печуться, приготуйте соус. Промийте кріп
у холодній підсоленій воді і дрібно наріжте. Часник натріть на тертці або пропустіть через прес і

перемішайте зі сметаною та кропом. Додайте до
цієї суміші яйце, борошно і воду, знову ретельно
вимішайте. Дістаньте запечені кружальця кабачків з духовки, перекладіть їх у глибоку сковороду,
залийте підготовленою заправкою, поставте на
малий вогонь і доведіть до кипіння при постійному помішуванні. Подавати страву на стіл можна
як холодною, так і просто з печі.

ляшані. Вони — універсальні, ними можна закривати що завгодно: і
солодку, і солону консервацію.
Однак не всі вони однакові: одні
вкриті лаком, другі — ні. Кришки з білої нелакованої жерсті
не підходять для консервування плодів, які окислюють олово. Розчиняючись, воно надає
продуктам неприємного «металевого» присмаку і чорнильно–фіолетового кольору. Найбезпечніші — лаковані. Вони,
звісно, дорожчі, але різниця у
ціні невелика. У таких кришок є
термін придатності — три роки.
Гвинтові. Їхні переваги —
відсутність терміну зберігання,
що обмежений станом резинки,
не потрібен ключ для консервації, підходять вони для будь–
яких продуктів. В ідеалі гвинтові
кришки одноразові, але можна
використовувати їх і повторно,
якщо стан різьби і покриття у
задовільному стані. Економні
господині винайшли спосіб перевірити їхню придатність для
повторного використання:

Б

налити воду в банку, закрутити
щільно, перевернути ємність
догори дном і поставити на папір. Якщо не протікає, кришка
вам ще послужить!
Недоліком таких кришок
є необхідність певних банок,
у яких різьба збігатиметься з
кришкою.
Термокришки. Це не проста капронова кришка, а спеціальна — для консервації.
На ній зазвичай є напис «термокришка». Не знадобиться
жодне пристосування для консервування чи зайві маніпуляції, просто треба занурити
кришку на 15 секунд у гарячу
воду, а потім швидко натягнути на банку. Використовувати
термокришку можна лише раз.
Мабуть, найістотніший її недолік — вона підходить переважно для консервації варення.
Після повного охолодження
заготовки у центрі кришки має
утворитися невелике заглиблення — це означає, що вона
надіта правильно. n
Фото із сайту metalprint-ua.com.

СОТЕ З КАБАЧКІВ І КУРЯТИНИ

Страва, в якій немає нічого зайвого: кабачки чудово поєднуються з м’ясом
Інгредієнти: 500 г курячого філе, 2 кабачки (цукіні), 1 цибулина, 1 болгарський перець,
2 зубки часнику, 2 ст. л. олії, 1 ч. л. соєвого соусу,
щіпка цукру, по щіпці карі та меленого коріандру,
чорний мелений перець і сіль — до смаку.
Приготування. Філе порізати невеликими
шматочками, цибулю — дрібними кубиками, кабачки — більшими, а болгарський перець — соломкою. На розігрітій сковороді або в сотейнику
обсмажити на олії невеликими порціями м’ясо з
усіх боків по 2–3 хвилини до рум’яної скоринки,
вибрати, і висипати цибулю й часник — пасерувати близько 5 хвилин, додати болгарський перець
і, помішуючи, смажити до напівготовності. Потім
всипати кабачки, обсмажити до м’якості, а тоді
додати до овочів курятину, спеції, цукор, сіль і соєвий соус. Акуратно перемішати, зменшити вогонь, накрити кришкою і готувати ще 3–5 хвилин.
КАБАЧКОВИЙ СОУС

Він відмінно доповнить смак картоплі
фрі, м’яса, овочевих страв
Інгредієнти: 1 кабачок, 2 ст. л. цукру,
1 ст. л. соєвого соусу, 1 подрібнений зубчик часнику, 250 мл йогурту чи сметани, сіль та перець
— до смаку.
Приготування. Кабачок помийте і наріжте
кубиками, залийте водою, поставте на плиту і
проваріть до м’якості. Потому зніміть з вогню,
злийте воду. Коли трохи схолоне, перекладіть
у блендер разом із часником, сіллю та цукром і
збийте до однорідності. Заправте пюре йогуртом
без добавок або сметаною і поставте соус у холодильник хоча б на годину. n

n Господиням на замітку

ПРОСТІ ЛАЙФХАКИ НА ЩОДЕНЬ
Вам знайома ситуація, коли майже неможливо очистити сирокопчену ковбасу від шкірки? Тоді ця порада — для вас!
Облийте ковбасу окропом — натуральна оболонка з неї зніметься запросто.
Перш ніж подавати на стіл страви, що готувалися у вели(
кій кількості жиру (картоплю–фрі,
пончики, деруни тощо),
пап
викладіть їх на паперові
рушники, щоб позбутися надміру
То вони матимуть хрумку скоринку, а не
олії чи смальцю. Тоді
будут як губка, просочені жиром.
будуть,
Професійні кулінари листя й овочі для
с
салату
закладають у спеціальні сушки,
щоб вода після миття не потрапляла у
страву. Однак вдома додатковий кухонний прилад є не в кожної господині. Вихід
— простий: візьміть друшляк, покладіть
т
туди
паперовий рушник, а на нього — овочі, згодом переверніть і струсіть їх. n

Ведуча рубрики Олена ХАРЧУК,
volyn.borshch@gmail.com.

Чекаю ваших відгуків, ідей, цікавих
х
рецептів та адрес, де готують
з натхненням і любов’ю.

СПОРТ

www.volyn.com.ua
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n Футбол

Відбір до ЧС-2022 «тризубі» продовжать з новим головним тренером, ім’я
якого поки що не відоме, хоча активно на цю посаду сватають Сергія Реброва
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

серпня Андрій Шевченко
оголосив про свій відхід з
посади головного тренера
Національної збірної України з
футболу.
Очоливши команду 2016–го,
після тогорічного провального
Євро, володар «Золотого м’яча»
2004 року програв відбір до ЧС2018.
Згодом, у дебютному сезоні
Ліги націй 2018—2019, виграв
із «тризубими» групу в Лізі B і
вивів їх у найсильнішу Лігу А (де
наступного сезону «синьо–жовті» не змогли зберегти прописку
— зокрема, й через коронавірусно–кабінетні причини).
А ось відбір на Євро-2020
видався для нас справді феєричним: ми посіли перше місце в групі, випередивши чинних

1

буцімто наполягав на збереженні
« Шевченко
колишньої зарплатні — близько 700 тисяч доларів
на рік. УАФ, у свою чергу, хотіла скоротити
цю суму вдвічі.
чемпіонів Європи — португальців. Та й на самому нещодавньому ЧЄ збірна України під орудою
Шевченка пробилася до чвертьфіналу — історичне досягнення
(хоча й з багатьма запитаннями).
У відборі до ЧС-2022 ми також стартували дуже оптимістично — виїзні 1:1 із чинними
чемпіонами світу — французами. Якби ж потім двічі не ті самі
1:1 — але вже вдома, із фінами
та казахами…
Подейкують, що Шевченко
міг залишитися у збірній. Обидві
сторони готові були укласти но-

»

вий півторарічний контракт. Але,
мовляв, не зійшлися у фінансових питаннях. Фахівець буцімто
наполягав на збереженні колишньої зарплатні — близько
700 тисяч доларів на рік. УАФ,
у свою чергу, наполягала на
скороченні цієї суми вдвічі. У
підсумку Шева та його тренерський штаб помахали збірній
рукою…
Результати 2–го туру в
Першій лізі: «ВПК–Агро» —
«Агробізнес» — 3:0; СК «Краматорськ» — «Кремінь» — 2:0;
«Полісся» — «Гірник–Спорт» —
0:2; «Олімпік» — «Прикарпаття»
Р

Е

К

Л

А

М

Андрій ШЕВЧЕНКО:
«Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією
футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це
була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол.
Я вдячний президенту і виконкому УАФ за надану можливість
попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві,
кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди.
Велика подяка всім уболівальникам за підтримку і критику.
Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну».
— 2:0;
:0; «Кривбас» — «Нива» —
1:0; «Металіст» — ФК «Ужгород»
— 3:1;
1; «Волинь» — «Поділля» —
1:0; матч «Оболонь» — «Альянс»
відбудеться
удеться пізніше.
Результати 2–го туру в
УПЛ:
Л: ФК «Львів» — «Шахтар»
— 0:3; «Колос» — «Металіст
1925»
5» — 1:0; ФК «Минай» — ФК
«Олександрія»
ександрія» — 1:0; «Чорноморець»
ець» — СК «Дніпро-1»
— 0:3;
:3; ФК «Маріуполь» —
«Десна»
сна» — 1:2; «Динамо» — «Верес» — 4:0;
«Ворскла»
рскла» — «Рух»
— 2:0; «Інгулець»
— «Зоря»
Зоря» — 1:5.

Фото із сайту tsn.ua.

Андрій Шевченко помахав рукою
збірній України

ПРЯМА МОВА

Така, видно, тренерська доля: коли
Україна вигравала, Шевченка
уболівальники готові були носити
на руках, коли програвала –
закидати тухлими яйцями.

А

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

Тел.: 0991813332, 0976492371.
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n Самородки із народу
Фото із сайту mixsport.pro.

64-річний Петро Панчук привіз
у Лобачівку новонароджену
доньку і нову виставу
Прийшло красне літечко, і народний артист України, лауреат Шевченківської
премії, провідний актор Національного академічного драматичного театру імені
Івана Франка Петро Панчук знову приїхав у відпустку додому в рідну Лобачівку.
Попри всі зіркові столичні почесті, якими розбагатів у Києві протягом майже
40 років, ніде інде, лише в цьому селі знаменитість почувається найпевніше
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ьогоріч поріг батьківської хати Петро Панчук, його дружина Людмила і їхній дев’ятилітній синочок Серафим переступили
з перлинкою на руках, навколо якої разом тепер обертається їх сімейний всесвіт. Донечка
Єлизавета народилася 7 квітня. Зі слів матусі,
дівчатко дуже швидко адаптувалося до умов
на сільському обійсті. Ніби відчуває, що ця благодатна аура виплекала Божі іскри її татуся й
матусі, що з нею в Київ усі вони повернуться
ніби трохи іншими, бо здоровішими, крилатішими й багатшими стають лише на рідній землі.
Але і своїй малій батьківщині, і своїм землякам Петро Панчук привіз подарунок. Дев’ять років тому він створив у сільському НД «Просвіта»
театральний колектив. Приїжджаючи в чергові
відпустки, допізна режисерував відомі спектаклі — «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого,
«Земляки» Василя Шукшина, «Тев’є-молочник»
Шолом-Алейхема, «Мину Мазайла» Миколи
Куліша й знамениту «Баладу про Степана», яку
поставив задля увічнення пам’яті заслуженого
працівника культури України, Почесного громадянина Волині Степана Кривенького, пісенною
творчістю якого захоплюється змалку.
І цими днями в сільському клубі знову вечорами відбуваються репетиції. Адже вже у неділю Петро Панчук-режисер подивує лобачівців
і гостей села постановкою жарту на одну дію
«Ведмідь» Антона Чехова. Вибрав його неви-

Ц
Герою — слава! І дякуємо за сльози чемпіона!

Жан Беленюк учора в Токіо
затанцював гопака!
30-річний борець приніс Україні перше золото Олімпіади-2020!
Дякуємо за вчорашнє срібло й іншому представнику греко-римського
стилю Парвізу Паша-огли Насібову, а за бронзу — Ірині Коляденко.
Слово — іншим українським героям спорту в Японії
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Михайло
РОМАНЧУК,
24-річний плавець —уродженець Рівного, бронзовий призер на дистанції 800 м вільним стилем
та володар срібла на дистанції
1500 м вільним стилем:
«Дуже тяжкі змагання видалися. Тому
що незвичний режим, організм до такого
просто не звик (маються на увазі ранкові
змагання в зовсім іншому часовому поясі).
Але я задоволений виступом на Олімпіаді.

не здаємося, незважаючи
« Ми
ні на що, як би тяжко
не було. Будемо працювати
далі. Як мінімум до Парижа
(Олімпіади 2024 року).

»

Проте завжди хочеться більшого. Це все
було дуже близько до мене — олімпійський
чемпіон… Але ми не здаємося, незважаючи
ні на що, як би тяжко не було. Будемо працювати далі. Як мінімум до Парижа (Олімпіади 2024 року). Сподіваюся через три роки
показати ще кращий результат».

Еліна СВІТОЛІНА,
тенісистка-володарка бронзи — першої
олімпійської нагороди
України в цьому виді
спорту:
«Після програшу (у півфіналі) було дуже
важко повернутися знову в колію. Після перемоги неймовірні відчуття. Намагалася боротися до кінця, програвала в другому сеті,
і в третьому теж… Було дуже мало шансів,
але я старалася.Віддала всі сили, які залишалися.
Тепер планую трохи відпочити, а далі
візьму участь в американській серії (турнірів WTA) ».
Алла ЧЕРКАСОВА,
32-річна бронзова
призерка у вільній боротьбі (вагова категорія
до 68 кг):
«Неймовірно щаслива, що
привезу сину обіцяну олімпійську медаль. За свій великий спортивний вік
поруч зі мною було так багато людей, які у різні
періоди допомагали хто словом, хто справою.
Вдячна всій Україні та Богові за цю нагороду.
Було складно налаштуватися, але я була готова боротися, бо розуміла, що це, можливо,
останні шість хвилин у моїй кар’єрі.
Що далі? Зараз у мене відпочинок —
це 100%. Проведу час із сім’єю, а далі подивимося, можливо, піду в декрет».

падково, бо в цій комедійній п’єсі є ролі лише
для трьох виконавців. Зібрати селян-акторів
у жнивну пору щороку важче, а відпустки залишилося обмаль, тому у всіх бажаючих буде
знову унікальна можливість побачити неперевершену гру на сцені в селі Лобачівка самого
Петра Панчука, який перевтілиться на поручика артилерії у відставці Григорія Степановича
Смирнова. Роль поміщиці Олени Попової зіграє
життєрадісна Людмила Панчук, а слугою Лукою, без перебільшення, всі будуть раді бачити
гумориста, керівника театрального колективу
НД «Просвіта» Андрія Корнейка.

лобачівців, горохівчан,
« Запрошую
усіх волинян у Лобачівку
на виставу «Ведмідь» у неділю,
8 серпня, о 21:00.

»

— Усе «йде» дуже добре. Встигаємо із костюмами, робимо музичний супровід, — усміхається Петро Фадейович. — Тож запрошую
лобачівців, горохівчан, усіх волинян у Лобачівку на виставу «Ведмідь» у неділю, 8 серпня,
о 21:00.
P. S. Петру Панчуку і його сім’ї присвячено серпневий випуск місячника «Так ніхто не кохав». Номер вже у продажу, тож
запитуйте у листонош і в точках продажу
газет. n

У номері
та ко ж :

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

№8 Ціна договірна
рна

ТАК
не КОХАВ
Фото із сайту pixabay.com.

volyn.com.uaa

Вітчим
програв
Оксану
в карти
с. 32, 24–25
Фото з особистого архіву родини ПАНЧУКІВ.

ІСТОРІЯ НОМЕРА

Еліна Світоліна+Гаель Монфіс

«Якщо кохання
не божевілля,
то це не кохання»

Фото із сайту sport.segodnya.ua.

Місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…37

Медальний залік Токіо-2020 (станом на 14.30 4 серпня):
Команда
Золото
Срібло
Бронза
Китай
США
Японія
Австралія
ОКР
Велика Британія
Німеччина
Франція
Італія
Нідерланди
Україна

32
25
20
15
14
14
8
6
6
6
1

22
30
7
4
21
18
8
10
9
8
2

16
22
12
17
18
15
16
9
15
8
8

Кожного літа акторське подружжя залишає галасливий Київ і приїздить з дітьми на Волинь.

Загалом
медалей
70
77
39
36
53
47
32
25
30
22
11

Ольга Харлан+Луїджі Самеле
Відомі українки вибирають
собі в чоловіки іноземців

64-річний артист Петро ПАНЧУК:
«Тепер романси
співаю новонародженій
донечці Єлизаветі»

с. 12–13, 29

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

с. 3–5

Запитуйте
в листонош
або в точках
розповсюдження
газет!

55-річний
новоспечений
татусьспівак Віктор
Павлік: «Не
витримую його
плачу вночі,
закладаю у вуха
беруші…»
 Делікатна
тема: «Перш
ніж чоловіка
ганити, спитай
себе, чим ти його
частуєш…»
 Історія до сліз:
«Боюся втратити
його зрадливі
очі… »

 Суперові
рецепти
закруток на зиму

