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n Особливий випадок

Любешівський хлопчик
із пересадженим серцем:
«Уже стою! Мені набагато краще»
Фото з інстаграм-сторінки Максима ДАВИДЮКА.

Такі дивовижні події завжди викликають сильний інтерес
і душевний трепет.

У Володимирі
«заплакав»
ангел з Афону

Нарешті у мами 13-річного Максима очі повеселішали: син став на ноги.
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Доброго дня! Мене звуть Віктор Федорович, мені 62 роки. Декілька місяців тому
я прочитав книгу «Друге серце чоловіка».
Можу сказати лише слова величезної
вдячності її авторам – лікарям Іщуку та
Лобанову. Скориставшись рекомендаціями з книги, я за два місяці позбувся
простатиту, набагато спокійніше сплю
(раніше по 7-8 разів за ніч бігав у туалет),
забув про болі в промежині й відчув себе чоловіком – потенція
нині, як у молодого.
Крім цього, помітив, що перестав хворіти на застуду, в мене
покращився імунітет. Виявляється, метод, запропонований у
книзі «Друге серце чоловіка», був відомий більше 2000 років
тому, ним успішно користувалися наші предки, він повністю
природний, а його ефективність я спробував на собі.

Увага! АКЦІЯ! До 21.10.2021 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
бетоняра, арматурника, електрозварника,
монтажника залізобетонних конструкцій,
стропальника, штукатура, автокранівника.
Офіційне працевлаштування. Вахтовий метод
роботи: 15 днів через 15.
Забезпечення житлом та спецодягом.
ТЕЛ. 0509770080.

Село
Чесний Хрест
повернуло собі
назву лише після
референдуму

У місцевому монастирі замироточила
ікона «Всецариця», привезена з Греції
Наталка ЧОВНИК

вересня 2021 року, у день свята Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього, у монастирі на честь собору 12 апостолів міста Володимира–Волинського замироточила ікона «Всецариця», яка була
привезена з іншими списками чудотворних ікон для молитви
і поклоніння вірянам.

27

Закінчення на с. 7

с. 16, 15

Шановні учителі! Вітаю
вас із професійним святом!
Учитель — це більш ніж професія. Це шляхетне звання,
м.
яке несуть найдостойніші, присвятивши себе дітям.
Дякую за вашу нелегку та відповідальну працю.. Саме
вашими зусиллями у молоді формуються світогляд та комви.
петенції для побудови нашої успішної держави.
Ви творці майбутн
майбутнього. Наш вам уклін,,
вдячність і повага!
Бажаю міцного здоров’я, натхнен-ня, добробуту та родинного тепла.
Спасибі за зн
знання і життєвуу
науку!
Зі свя
святом!
З повагою
ю
наро
ни
народна депутатка України
ИЧ.
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ.

Наш YouTube-

канал

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160
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Фото із сайту google.com.ua.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
1 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.19, захід — 18.56, тривалість
дня — 11.37).
Місяць у Раку, Леві. 25 день Місяця.
Іменинники: Ірина, Ярина, Аркадій, Іларіон.
2 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.21, захід — 18.54, тривалість
дня — 11.33).
Місяць у Леві. 25/26 дні Місяця.
Іменинники: Костянтин, Ігор, Олексій.

Ріг достатку — з волинського лісу

3 ЖОВТНЯ

Фото Наталії ТХОРЖЕВСЬКОЇ.

висихання вони стають світлішими. У сушеному вигляді
служать основою для різних
соусів, а грибний порошок
використовують як смакову
приправу та для панірування.
А ще, кажуть, суперова добавка до кави, — зазначає Наталія Тхоржевська і жартує: —
Спробую — скажу точно».
Любителі тихого полювання з досвідом, до речі, кажуть, що отруйних «двійників»
цей гриб не має, а при термічній обробці чи висушуванні
у нього посилюється запах,
який має чіткі нотки чорного
трюфеля. А ще він не просто
їстівний, а й досить корисний — має протиалергічну
дію, лікує артрити і запальні
захворювання. Унікальності
додає те, що лійочник ріжкоподібний багатий на вітамін
В12.

«Я таки його
знайшла!» — зраділа
волинянка Наталія
Тхоржевська, коли
побачила цього
чорного, нічим
не примітного, а навіть
в дечому страшного
гриба
Мирослава КОЗЮПА

рюфель на ніжці, лійочник ріжкоподібний, трубкогриб ріжкоподібний —
вид грибів роду лійочник,
інформує волинянка на своїй
фейсбук-сторінці. Сучасну біномінальну назву йому надано
у 1825 році, але має цей гриб й
інші наймення: кратерел келиховидний, лисичка чорна, ріг
достатку, коцюруби.
За словами Наталії Тхоржевської, яка знає толк у да-
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Коцюруби — хоч і не красені, зате корисні.

рах природи, це — смачний
їстівний гриб. Хоча форма і колір чорного ріжка не є особливо привабливими, проте він

дуже цінується італійськими
та французькими гурманами.
«Вживають трубкогриби
свіжими, сушеними. Після

У школах краю збирають монети діткам

Олена МИТРОФАНОВА

агато волинських навчальних закладів також доєдналися до заходу. Учні Оконського ліцею на Маневиччині, Дубівської школи на Ковельщині, Городищенського ЗЗСО, що
неподалік Луцька, Володимир-Волинського ЦПО приносять з дому монети,
якими вже неможливо скористатися,
бо були виведені з обігу ще минулого

Б

Кожні 25 копійок — це крок назустріч
здоровому дитинству для сотень
хлопчиків і дівчаток.

року. Вихованці Любомльського ліцею
№ 2 з батьками зібрали майже 12,6 кг
монет (1062,5 грн), щоб у простий та веселий спосіб перетворити їх на потужну
допомогу для сотень ровесників, що борються з раком. «Багатьом із нас незручно йти в банк, щоб здати жменю монет, сума яких — кілька гривень. Тому ці
копійки й досі лежать у скарбничках без
діла. Але кожна така забута копійка —
Р
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Ведуча рубрики
Мирослава
КОЗЮПА.
Тел. 72-39-32
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4 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.24, захід — 18.49, тривалість
дня — 11.25).
Місяць у Діві. 27/28 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Андрій, Дмитро, Данило, Йосип.
5 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.25, захід — 18.47, тривалість
дня — 11.22).
Місяць у Діві, Терезах. 28/29 дні Місяця.
Іменинники: Петро, Олександр, Микола.
6 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.27, захід — 18.45, тривалість
дня — 11.18).
Місяць у Терезах. 29/30/1 дні Місяця.
Іменинники: Адрій, Іван, Раїса.
7 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.29, захід — 18.43, тривалість
дня — 11.16).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 1/2 дні Місяця.
Іменинники: Владислав, Данило, Давид.

n Погода

це крок до одужання для онкохворих дітей, — зазначають в освітньому закладі
та дякують усім, хто долучився, за добрі
серця, за допомогу та співпереживання. — Разом ми зібрали одну з найбільших сум на Волині. Нехай усі дітки
на Землі будуть здорові», — йдеться
на сторінці закладу.
Таким чином школярі вчаться бути
відповідальними, добрими, щедрими і співчутливими, а ще долучаються до вирішення соціальних проблем,
адже щодня три сім’ї в Україні дізнаються, що у їхньої дитини рак. «Ця акція —
чудовий привід поговорити з дітьми про
те, що в житті бувають різні ситуації, що
є ті, кому ми можемо допомагати легко і швидко», — зазначила засновниця
благодійного фонду
«Таблеточки» Ольга
Кудіненко.

Фото з фейсбук-сторінки Оженинського НВК.

Українці досі тримають у себе
1,5 мільярда монет номіналом
25 копійок. Це близько
400 мільйонів гривень,
підрахували в НБУ. Вони можуть
роками лежати у скарбничках,
кишенях та на полицях, але
ініціатори акції «Монетки дітям» —
благодійний фонд «Таблеточки»
та Нацбанк — вирішили
використати їх для порятунку
життя важкохворих дітей,
оголосивши збір металевих
грошей номіналом 25 копійок

Сонце (схід — 7.22, захід — 18.52, тривалість
дня — 11.30).
Місяць в Леві, Діві. 26/27 дні Місяця.
Іменинники: Олег, Тетяна, Михайло, Остап.

Мисткиня осінь
в барви вбрала все…
а прогнозом чергового синоптика Волинського гідрометцентру Лесі Пасічник, 1 жовтня
– мінлива хмарність, вночі невеликий,
на заході області – помірний короткочасний
дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі – 5–10 градусів тепла, вдень – 12–17.
За багаторічними спостереженнями, найтеплішим
цей день був 2016 року – плюс 26, найхолоднішим
– 1993-го, мінус 3 градуси.
2-го – мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за
секунду. Нічна температура – 3–8 градусів тепла,
денна – 13–18.
3-го – мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за
секунду, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі – 2–7 градусів вище нуля,
вдень – 14–19.
У Рівному 1–3 жовтня мінлива хмарність,
без опадів. Температура повітря від 6 до 16 градусів тепла.
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ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

- електрозварювальника,
- водія категорії С та СЕ,
- тракториста,
- машиніста екскаватора,
- агронома,
- сервісного інженера,
- інженера-механіка
та керівника с/г дільниці.
ТЕЛ. 096-001-86-78.

www.volyn.com.ua

НОВИНИ НАДСТИР‘Я

n Політика

Фото із сайту durdom.in.ua.
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n Пульс тижня

П’яний водій з Берестечка
намагався підкупити
рівненських копів

Ситуація з олігархами
Ситуація з олігархами
в Україні ДО прийняття
в Україні ПІСЛЯ прийняття
«антиолігархічного» закону «антиолігархічного» закону

Підозрілі маневри автомобіля марки BMW на іноземній
реєстрації привернули увагу працівників сектору
реагування відділення поліції № 1 Млинова
Леонід ОЛІЙНИК

а вулиці Покровській екіпаж зупинив іномарку, водій
якої, 66–річний волинянин, перебував за кермом
непристебнутим. Під час складання адмінматеріалів
поліцейські виявили у чоловіка ознаки сп’яніння. Втім, від
проходження огляду на місці та у медзакладі керманич відмовився.
Коли ж працівники поліції почали заповнювати адмінпротокол, кермувальник, аби залагодити ситуацію, запропонував
правоохоронцям хабар.
Попри застереження про кримінальну відповідальність за
такі дії, житель Берестечка поклав біля переднього пасажирського сидіння службового автомобіля дев’ять тисяч гривень.
Слідчо–оперативна група задокументувала злочин та
за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі
відкрила кримінальне провадження. 18 купюр номіналом
500 гривень вилучили. n
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Як кажуть, знайдіть 10 відмінностей...

Кого з волинян можуть
записати в олігархи?

Спіймали горохівчанина,
який зливав із тракторів соляру

Бути включеними у спеціальний Реєстр «претендують»
ті особи, які мають багатств хоча б на 83 мільйони доларів
(або мільйон прожиткових мінімумів)
Василь УЛІЦЬКИЙ

ак записано в так званому «антиолігархічному» законі, який
23 вересня прийняла Верховна Рада. Якщо вірити рейтингу, який нещодавно склав
журнал «Фокус», то «олігархічну» суму грошей мають
двоє волинян — Ігор Палиця
(410 мільйонів доларів) та
Степан Івахів (188 мільйонів).
Але мало просто мати «зелень», щоб бути олігархом,
треба відповідати ще хоча б
двом з таких трьох критеріїв:
1. Брати участь у політичному
житті. 2. Мати значний вплив
на засоби масової інформації. 3. Бути кінцевим власником (контролером) компанії
— суб’єкта природних монополій або монополіста на одному з ринків.
І Ігор Палиця, і Степан
Івахів точно підпадають під
перший пункт, бо є нардепами, і цілком можуть підпасти під другий. Чи мають
вони «значний вплив на ЗМІ»
(подейкують, першому в
Луцьку належить телеканал
«Аверс», а другому — «12 канал»), вирішить уже РНБО, а
фактично особисто Зеленський як його голова.
Припустимо, що не сподобався Ігор Палиця чимось
панові Президенту, — наприклад, занадто критикує його
у ЗМІ, і Володимир Олександрович узяв і вписав його в
цей ганебний Реєстр, — чим
тоді ризикує новоспечений
олігарх? По–перше, не може
брати участі у великій приватизації. В принципі, не
страшно — як кажуть, «все
давно вже вкрадено», а якщо
ні, то обійти цей пункт не
важко. По–друге, не можна
фінансувати політичні партії.
В цьому випадку складніше,
бо Ігор Палиця є лідером
партії «За майбутнє». І тут
йому раптом кажуть, що він
може витрачати свої кровні
на все, що завгодно, тільки

Т

не на партію. Що робити? Є
кілька варіантів. Або фінансувати політсилу тишком,
або продати ЗМІ, якщо такі,
припустимо, має — тоді викреслять із Реєстру. Не важко передбачити, що якщо
знайдеться покупець, то він
уже точно не буде заливати
сала за шкуру главі держави.
Що отримуємо в результаті? Поміняймо прізвище
Палиці на Порошенка — і
побачимо, що Володимир
Зеленський «антиолігархічним» законом серйозно
ускладнює життя своїм політичним конкурентам. А

ДО РЕЧІ

«Слуги народу» приймали «антиолігархічний» закон,
так би мовити, з особливим
цинізмом. Вони всупереч
регламенту вирішили не
розглядати кожну поправку
окремо — на це пішло б кілька годин, — а збити їх докупи і швидко проголосувати
«пакетами». Пригадуєте,
як колись довго приймався
«мовний» закон через тисячі поправок? Але процедура
і закон були дотримані. Для
того вони й існують. А тут не
могли попрацювати кілька
годин…

прізвище Палиці на Порошенка
« Поміняймо
— і побачимо, що Володимир Зеленський
«антиолігархічним» законом серйозно ускладнює
життя своїм політичним конкурентам.

»

також отримує можливості
«приручити» «олігархічні»
засоби масової інформації — або викупивши їх, або
зробивши лояльними. Точно
так колись вчинив Путін. А це
пряма дорога до авторитаризму. Здається, тут майстерності у Зеленського може
повчитись сам Янукович.
«Правильні» олігархи і далі
«законно» жируватимуть,
бо їм не страшні ні суди, ні
Антимонопольний комітет
(навіть якщо для годиться їх
і впишуть у Реєстр), а на «неправильних» будуть шукати
управу.
Багато експертів кажуть,
що таким законом, який
прийняла Верховна Рада, з
олігархією не борються, а її
очолюють. Однак 279 депутатів таки натиснули кнопку
«за» під час голосування за
цей законопроєкт. У тому
числі майже всі нардепи від
Волині, включаючи й… Ігоря
Палицю. І тільки Степан Івахів у той день числився «відсутнім». Утім, він майже весь
час «відсутній» у цій Раді.

Могли, звісно. Справа в
іншому — хотіли продемонструвати свою силу і вседозволеність, показати, що можуть плювати і на опонентів,
і на правила. Щоб усі зарубали собі на носі, хто тут хазяїн.
Так, до речі, колись вчинив Янукович, коли замість
почекати, поки мітингувальники розійдуться з Майдану,
наказав влаштувати їм криваву баню…
ТИМ ЧАСОМ

Народні депутати з
фракції
«Європейська
Солідарність»
подали
до НАБУ, ДБР та Офісу
Генпрокурора заяви про
злочини депутатів монобільшості,
передбачені
статтями 351 та 364 Кримінального кодексу України, які вони вчинили в ході
прийняття
«антиолігархічного закону». «Завдяки
криміналу команди Зеленського було зламано
парламентаризм в Україні», — заявив представник
партії Артур Герасимов. n

Зловмисник вкрав пального на майже
9 тисяч гривень
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

лідчі встановили причетність 43–річного жителя Горохівщини до 9 фактів привласнення дизпалива.
У період з березня по травень він викрав з паливних баків тракторів МТЗ-82 та МТЗ-82.2, які належали
72–літньому волинянину, понад 300 літрів солярки.
Нині за фактом крадіжки, вчиненої повторно, триває досудове розслідування. n

C

Наклали на себе руки…
Два випадки самогубства трапилися в селі Озерці
та в Ківерцях Луцького району
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

овішеним 51-річного мешканця колишнього райцентру знайшли у власній квартирі. Правоохоронці на тілі
померлого слідів насильницької смерті не виявили.
А в Озерцях місцева жителька пішла до сусідки й побачила її в петлі. За попередньою інформацією, 70-річна
жінка постійно мешкала в Луцьку, а в селі мала дачу. Чому
передчасно пішла з життя, намагаються з’ясувати поліцейські. n

П

Щоб уникнути зіткнення,
в’їхав на зупинку і збив чоловіка
Автопригода сталася у Луцьку на проспекті
Відродження
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

ерманич «опеля» порушив правила маневрування.
Щоб не зіштовхнутися із ним, водій, який перебував
за кермом «фольксвагена» виїхав на зупинку громадського транспорту. У результаті під колеса іномарки потрапив 26–річний лучанин. Чоловіка госпіталізували. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП. n

К

У жахливих аваріях обірвалися життя
мотоцикліста й пішохода
Поліцейські встановлюють,
хто винен у смертельних ДТП
Леонід ОЛІЙНИК

а автодорозі поблизу села Дерно мотоцикліст виїхав
на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем
Skoda Octavia під керуванням 25–річного жителя Рівненської області. Кермувальник двоколісного транспортного засобу загинув. Ним виявився 25–літній житель Луцького
району.
В обласному центрі на проспекті Відродження 30–річний
водій Citroеn смертельно травмував 50–літнього пішохода,
який перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу.
За попередньою інформацією, водій був тверезим. n

Н
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n Шок!

Убивця-кум застрелив його
батьків і двох братів.
Тепер не стало і Романа…

10 тисяч гривень одержить педагог
Підцир’ївського ліцею
На черговій13-й сесії Камінь-Каширської
міськради, що відбулася напередодні
Дня вчителя, було прийняте рішення про
встановлення премії в галузі освіти за особистий
внесок у розвиток освіти громади, досягнення
високих результатів у навчанні та вихованні
школярів

У дорожньотранспортній пригоді
загинув луцький
адвокат, рідних
якого жорстоко
вбили 15 років тому
Роман Довжик,
який свого часу жив
у селі Пнівне КаміньКаширського району,
був директором
юридичної компанії
«Альтер-его»

Богдана КАТЕРИНЧУК

рошова винагорода – одноразова. Вона становить
десять тисяч гривень. Цього року премію отримає
вчителька ЗЗСО «Підцир’ївський ліцей» Людмила
Соловей. Її учениця Олександра Мацик єдина в громаді
отримала максимальний бал – 200 – на зовнішньому
незалежному оцінюванні з української мови і літератури. n

Г

Довго доведеться сидіти
за ґратами
Камінь-Каширська окружна прокуратура
скерувала до суду обвинувальний акт
у кримінальному провадженні про заподіяння
35-літнім жителем селища Маневичі матері
тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили
її смерть

Фото із сайту vl.npu.gov.ua.

Іномарка, якою їхав Роман
Довжик, зіткнулася з цією
вантажівкою.

Ірина ПАСІЧНИК

23

вересня ввечері
на автодорозі в Сирниках Луцького району автомобіль Volkswagen
Passat врізався у вантажівку
MAN TGX із причіпом. За кермом легковика перебував
34-літній лучанин. Водій виїхав на смугу зустрічного руху
та зіткнувся з автомобілем MAN
під керуванням 46-річного жителя Рівненської області. Внаслідок ДТП, за повідомленням
поліції Волині, водій легковика
загинув на місці. За фактом
летальної автопригоди слідчі
розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У цій страшній аварії загинув адвокат із Луцька Роман
Довжик. Про це «Газеті Волинь» стало відомо із власних
джерел. Про родину Довжиків, яка мешкала у селі Пнівне,
у 2006 році говорила вся Україна. 28 грудня 2005-го сім’я таємниче зникла…
30 травня 2006 року поблизу сусіднього з Пнівним
села Волиця пес розрив землю, а його господар побачив
труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. Це був Степан Довжик (батько Романа
Довжика). 20 червня приблизно

Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство вважає, що вранці 22 липня цього року
нетверезий чоловік, який за день до цього умовно-достроково звільнився із місць позбавлення
волі, де відбував покарання також за заподіяння тяжких
тілесних ушкоджень, побив матір до смерті. Невдовзі
обвинувачений у вчиненні цього злочину, котрий перебуває під вартою, постане перед судом. За заподіяння
тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілої, санкцією ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу
України передбачено покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від 7 до 10 років. n

С

«Стильних панночок» почули
Нещодавно відбулася тринадцята позачергова
сесія Маневицької селищної ради восьмого
скликання під головуванням очільника громади
Олександра Гаврилюка, на якій було розглянуто
49 питань
Олена ВОЛИНЕЦЬ

окрема, депутати обговорили ряд питань щодо
регулювання містобудівної діяльності та сфери
земельних відносин. Відповідно до звернення громадської організації «Стильні панночки» депутатський
корпус підтримав рішення стосовно надання приміщення для створення «Молодіжного центру Маневичів», що
в подальшому дасть можливість шляхом проведення
фестивалів, культурних, спортивних та інших заходів
залучати молодь до громадського життя. n

З

за 27 кілометрів від могили глави сім’ї, в урочищі Грива, єгер
викопав тіло 16-річного Андрія.
А 6 липня підозрюваний у скоєнні вбивства друг і кум родини
Довжиків Володимир Мисковець показав правоохоронцям
місце захоронення ще одного
сина — Ігоря — у лісі під Ківерцями і могилу їхньої матері
Ганни неподалік села Сваловичі

родину Довжиків,
« Про
яка мешкала у селі
Пнівне, у 2006 році
говорила вся Україна.
28 грудня 2005-го
сім’я таємниче
зникла…

»

Любешівського району. Згодом
душогуб видав і місце, де сховав зброю — два пістолети: ТТ
і Вальтер.
12 вересня Апеляційний
суд Волинської області засудив 44-річного громадянина
Росії Володимира Мисковця
до довічного ув’язнення. Степан Довжик зі своїм убивцею
дружив із дитинства. Причиною
розправи стали гроші — зловмисник заборгував товаришеві 286 тисяч доларів.

— Убивав членів родини поодинці протягом 9 днів з пістолетів ТТ і Вальтер із глушником,
які контрабандою завіз із Росії.
Потім закопав трупи в лісі, —
свідчив у суді Володимир Мисковець.
Коли сім’я зникла, сусіди думали, що родина втекла
за кордон, бо Степан Довжик
мав проблеми із законом.
Чоловік спочатку працював
начальником МРЕВ у Камені-Каширському, потім — заступником начальника ВДАІ
Хмельницької області. Пішов
на пенсію, бо проти нього порушили кримінальну справу
за незаконне розмитнення авто
(так звана справа «волинського
автоклондайку»). Колишній міліціонер перевіз сім’ю до Пнівного.
Тоді сиротою залишився
18-річний Роман — студент
Харківської юридичної академії, який у той час був на навчанні.
І ось внаслідок дорожньо-транспортної пригоди не стало і його. У Романа
Довжика залишилася дружина
і маленька донька. Похоронили
молодого чоловіка на кладовищі у селі Волиця, де спочинок
знайшли і його батьки та брати. n

n Таланти з глибинки

Перше місце виборола команда Троянівки

n Фотофакт

Фото з архіву Троянівського старостинського округу.

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
«ПРИП’ЯТЬ – СТОХІД», ЯК КАЖУТЬ, ГОТУЮТЬ САНИ
ВЛІТКУ. В урочищі Підсіження (заплава річки Прип’ять)
працівники Люб’язівського природоохоронного науково-дослідного відділення влаштовують годівниці та солонці для підгодівлі диких тварин у холодну пору, що
допоможе тваринам вижити і зберегти свою популяцію.

Минулої неділі
на стадіоні села Оконськ
на Маневиччині відбувся
спортивний фестиваль
Олена ВОЛИНЕЦЬ

святі взяли участь представники населених
пунктів Маневицької
селищної ради. Його відкрив
очільник громади Олександр
Гаврилюк. Він побажав присутнім удачі, витримки, впевненості у перемозі та високих
досягнень у змаганнях. З нагоди Дня фізичної культури
та спорту, який відзначався
у другу неділю вересня, нагородив Почесною грамотою
селищної ради тренера-викладача з футболу Маневицької
дитячо-юнацької спортивної

Фото із сайту НПП «Прип’ять–Стохід».

У

Команда-переможець спортивного фестивалю на чолі зі старостою
Троянівського старостинського округу Віталієм Базюком.

школи Богдана Ковбасюка
та вчителя фізичної культури
Старочорторийського ліцею
Ангеліну Лобуцьку.
Програма фестивалю
включала такі види спорту,
як амреслінг (чоловіки, жінки),
дартс (чоловіки, жінки), гирьовий спорт, сімейна естафета

і перетягування каната. У загальному заліку третє місце
посіли спортсмени з Маневичів, друге — представники
Оконська, а перше — команда
з Троянівки. В урочистій обстановці всіх призерів було нагороджено заслуженими дипломами та медалями. n
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n Особливий випадок

Донька воїна потребує
складної операції

«Уже стою! Мені набагато краще»
Доля 13-річного Максима Давидюка із села Зарудчі, що
на Любешівщині, якому 21 вересня пересадили донорське серце,
хвилює всіх. Про своє самопочуття хлопець регулярно повідомляє
на власній сторінці в інстаграмі
Фото із інстаграм-сторінки Максима ДАВИДЮКА.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Ковельчанин Сергій Парвасюк захищав Україну
на Сході в пекельному 2014 році, повернувся
з війни з важким пораненням. Ветеран ніколи
ні на що не скаржився і нічого не просив, але
зараз його родині вкрай необхідна підтримка,
повідомляє Ковельський центр допомоги
51-й ОМБР
Оксана КРАВЧЕНКО

иректор Львівської клінічної лікарні швидкої
допомоги, ковельчанин
Олег Самчук, завдяки якому й
були проведені унікальні операції, що подарували хворим
можливість жити, вже наступного дня поінформував: «Друга
доба після трансплантації. Дякувати Богу, усі п’ятеро пацієнтів, яким було пересаджено
серце, легені, нирки і печінку, — стабільні. Біля них цілодобово чергують команди наших
найкращих спеціалістів. Адже
важливо не лише трансплантувати орган, а й зробити так,
щоб пацієнт здоровим поїхав
додому. І ми над цим посилено
працюємо».
Героєм тижня став Максим
Давидюк, який через кілька годин після операції вже давав інтерв’ю журналістам. Як тільки
отямився, то розповів, що мріє
якнайшвидше повернутися
додому, а ще — зареєструвати
акаунт в інстаграмі й мати багато підписників.
Серце нашому юному землякові пересаджували знаменитий кардіохірург Борис Тодуров, лікарі Гаврило Ковтун
та Віталій Петров. Хлопець тримався бадьоро, через добу повідомив: «Другий день з новим
серцем! Почуваюся краще».
А цими днями він опублікував фото, на яких позує
на повен зріст поруч із мамою
і татом. «Уже стою! Мені набагато краще. Цінуйте своїх батьків», — пише хлопчина.

Д

Д

Максим поруч із люблячою мамою. Він звикає жити з новим серцем
і закликає усіх цінувати своїх батьків.

Столичні журналісти у телепрограмі «Вікна» розповіли, що родина Давидюків
пережила великі трагедії: від
спадкової хвороби колись померло двоє братів Максима.

Спадкова хвороба, яка забрала життя братів, Максимові дала про себе знати у липні.
Стан хворого був критичним.
«Увечері ми дізналися, що
є серце для нашої дитини.

нашому юному землякові пересаджували
« Серце
знаменитий кардіохірург Борис Тодуров, лікарі Гаврило
Ковтун та Віталій Петров. Хлопець тримався бадьоро,
через добу повідомив: «Другий день з новим серцем!
Почуваюся краще».

»

Батьки на трансплантацію
погодилися, але дуже боялися: один із їхніх синів після
такої операції в Білорусі так
і не отямився. А в Україні досі
дітям сердець не пересаджували.

Це єдиний шанс», — говорила
перед трансплантацією мама
хлопчика. Коли ж лікарі вийшли повідомити батькам про результати операції, ті не стримували сліз і стали перед рідними донора на коліна. n

n Отак і живемо

n Біда

«Секонд» вивезли
на пасовище

Мотоцикл не розминувся
із поліцейським автомобілем

Біля дачного масиву
«Машинобудівник» неподалік
Ковеля хтось викинув гору взуття
та одягу. Про це написала Тетяна
Лялькова у фейсбуці

У Ковельському районі
внаслідок ДТП загинув
пасажир двоколісного
транспорту
Марія КАЩУК

Марія КАЩУК

тихійні сміттєзвалища нині можна
побачити на кожному кроці — у лісах, на лугах, біля водойм. Не даємо ради з власними побутовими відходами, та ще й щорічно в країну завозять
приблизно 130 тисяч тонн секонд-хенду.
Не дивно, що наша земля перетворюється на текстильне звалище. Попит на одяг
із чужого плеча не зменшується, підрахували, що на кожного українця припадає
майже пів центнера такого «добра». Проблема утилізації непотребу не вирішена.
І контролю за тим, де він осідає, нема,
хоча служб, які мали б за цим стежити,
не бракує.
«Ми також їхали на город тією дорогою і бачили цю гидоту. Це, напевно,
той, хто секонд-хендом торгує, вивіз перебраний одяг. Краще б віддали комусь
навіть на шмаття», — обурюються у коментарях люди. До речі, розкладається
текстиль упродовж багатьох десятиліть.
Тому «прикрашатиме» краєвиди ще й для
онуків. n

С

ороговартісного хірургічного втручання потребує
донечка воїна — 12-річна Аня Парвасюк, яку вже
5 жовтня готові прооперувати в Охмадиті. 3 роки
тому в дівчинки почала дуже боліти спина. Після обстежень встановили діагноз — вроджений ідіопатичний
S-подібний сколіоз 4 ступеня. Батьки кинулися шукати
спеціалістів, випробували за цей час різні методи лікування.
Але, на жаль, поліпшення не було. І професор Левицький, авторитетний хірург-ортопед із Києва, прийняв рішення про обов’язкову операцію. Батьків попередили, що
потрібно придбати 2 пластини, які буде вживлено у хребет,
вартістю 140 тис. гривень, ще 25 тисяч піде на розхідні
медичні матеріали. Зволікати не можна, бо недуга прогресує…
Для Парвасюків такі витрати є непосильними. В родині троє малих дітей, найменшій всього рік. Мама Вікторія — вчитель української мови у школі, зараз у декреті.
Тато Сергій працював на залізниці, а тепер кинувся на заробітки. Це дуже світла і порядна сім’я. Їхній дім завжди
сповнений добра і позитиву, пишуть друзі — волонтери
Ковельського центру допомоги 51-й ОМБР, закликаючи
усіх небайдужих людей долучитися до збору коштів на лікування доньки воїна. Гроші можна переказати на картковий рахунок батька:
ПриватБанк 5168 7427 1672 9078, Парвасюк Сергій Миколайович. n

варія сталася 27 вересня
близько
23.00 в селі Нудиже
на Любомльщині. 25-річний
житель сусідньої Черемошної Волі за кермом мотоцикла скоїв зіткнення зі службовим автомобілем поліції,
на якому були увімкнені
проблискові маячки.
Унаслідок ДТП 30-річний пасажир двоколісного
транспорту упав та загинув
на місці. Водія доставили на освідування до Любомльського ТМО, де вста-

А

новили, що чоловік був
у стані алкогольного сп’яніння. Він не травмувався.
У Головному управлінні Нацполіції призначене
службове розслідування.
Вивчає цю справу й підрозділ Державного бюро
розслідувань, працівники
виїжджали на огляд місця
аварії.
У відділі організації діяльності груп реагування
патрульної поліції ГУНП
підрахували, що загалом
з початку року виявили
вже понад 2 280 нетверезих за кермом, із них більше 350 — мотоциклісти.
Зокрема, за участю водіїв
мототранспорту трапилось
понад пів сотні ДТП, в яких
13 осіб загинуло. n

За рахунок залишків освітньої субвенції з державного
бюджету для шкіл Старовижівської громади закуплено
комп’ютерне обладнання на загальну суму 480 тис. гривень.
Старовижівський ліцей одержав новий навчально-комп’ютерний
комплекс із дев’яти одиниць, Смолярівський ліцей має 8 нових
комп’ютерів, Поліська гімназія – 6; по 2 встановлено у Седлищенській та Чевельській гімназіях, повідомляє сайт громади.

У 19 літ — грабіжник
зі «стажем»
До правоохоронців із заявою звернувся
41-річний житель Ківерців, який повідомив,
що у неділю, 26 вересня, на залізничних
коліях у Ковелі його побили двоє чоловіків та
відібрали барсетку із грошима
Іван ПЕТРУК

півробітники кримінальної поліції оперативно
встановили, що майном потерпілого спокусився 19-річний житель Ковельського району. Хлопець у минулому вже притягувався до кримінальної
відповідальності за вчинення крадіжки та незаконне
заволодіння транспортним засобом. Його затримали,
слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про грабіж, поєднаний із насильством, вчинений
групою осіб.
Нині проводяться заходи, спрямовані на встановлення та затримання іншого учасника кримінального
правопорушення. Досудове розслідування триває. n

С

Порятунок Турії потребує
коштів і праці
Розчищення річки — одна із найактуальніших
проблем, яку вирішують у місті залізничників.
Нещодавно на сесії депутати погодили
зміни до Програми охорони природного
середовища в Ковельській територіальній
громаді на 2019–2022 роки
Оксана КРАВЧЕНКО

тисяч гривень спрямували на виготовлення проєктно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт русла Турії: від греблі
водосховища до шляхопроводу по вул. Сагайдачного».
Тож водну артерію у Ковелі будуть відновлювати і надалі.
Перший крок у цьому напрямку вже зроблено. Завершуються роботи на відрізку річки поряд зі стадіоном «Локомотив». Їхній кошторис — 450 тисяч гривень.
З них 300 тисяч — субвенція з обласного фонду охорони природного середовища, решту виділено з бюджету територіальної громади.
223 метри русла вже розчищено. Земляні укріплення навколо опор мосту будуть змінені. Грунт використають для благоустрою берегів: їх розрівняють
і засіють травою. n

300
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Фото Мирослави КОЗЮПИ.

Ігор СМЕШКО: «У нас є газ,
нафта, але нема політичної волі
зупинити тотальну корупцію»
Днями Волинь відвідали лідери партії «Сила і Честь» Ігор Смешко,
Володимир Тимошенко, Олександр Скіпальський, Віган Товмасян.
Гості завітали, зокрема, в садибу В’ячеслава Липинського,
якого вважають своїм ідеологом, адже політична сила сповідує
неоконсерватизм — течію, яку розробляв наш легендарний земляк
Мирослава КОЗЮПА

адзвичайні враження
у столичної делегації залишилися після зустрічі
з учнями Волинського ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою. Його політики назвали унікальним і перспективним закладом, де виховуються справжні патріоти,
аналоги якого є хіба що в Америці. За словами Ігоря Смешка,
майбутнє країни — це молодь,
людський ресурс — головний
потенціал розвитку, а відтік
з України кращих спеціалістів
зараз — найстрашніша втрата.
— Наша партія вважає що
культура, наука, освіта, економіка, армія, система охорони здоров’я, екологія і демографія — це основні маркери
будь-якого уряду, за якими
народ має оцінювати його ді-
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яльність, — зазначає голова
політсили.
Генерал Ігор Смешко також
велику увагу приділяє розбудові армії, за приклад пропонує
взяти швейцарський досвід.
Там професійне військо становить 55 тисяч, але в разі небезпеки за рахунок резерву за три

конують роль командирів роти,
батальйону. Для них це щастя.
Не буде престижною військова
служба, якщо держава неналежним чином ставитиметься
до людей, які обирають служіння державі, й готові по команді
віддати своє життя. Не можна
обіцяти і не виконувати.

контрабанду — і ви закриєте всі питання
« Перекрийте
по виплатах пенсій.
»
дні його збільшують до пів мільйона.
— У них є Міністерство оборони, молоді, спорту і у справах ветеранів. З першого дня
молодь займається спортом,
готується до військової служби.
Знаю особисто банкірів, відомих адвокатів, які у вихідні ви-

За словами політика, нас
не чекають в НАТО і найближчим часом його членом не будемо. А ми в стані війни, частина
українських територій окупована. Тож наша концепція може
бути тільки одна: оборона.
— Я не хочу вас обманювати, дорогі волиняни, нині відбу-

«Сила і Честь» на наступних виборах обов’язково стане
парламентською!

вається мілітаризація Білорусі,
тож існує загроза з боку півночі.
Запорука того, що ніхто не нападе, — це сильна економіка
і армія. Сила застерігає, слабкість провокує, — зазначив лідер партії.
Говорив він і про роботу уряду, який не має ані стратегії відновлення економіки, ані бажання боротися з корупцією.
— Перекрийте контрабанду — і ви закриєте всі питання
по виплатах пенсій. Ми одна
із найбагатших країн у Європі!
Перестаньте красти з бюджету.
У нас 5,7% корисних копалин
земної кулі. У нас є газ, нафта,
але нема політичної волі зупинити тотальну корупцію. У нас
непрозоре використання бюджету, немає обліку енергетичних ресурсів, а звідсіля ці фантастичні накрутки по тарифах.
Смешко впевнений, що

його партія на наступних виборах обов’язково стане парламентською. Вже зараз «Сила
і Честь» — на 5-й позиції у рейтингу. Отримати більшість планують і у Волинській облраді,
де сьогодні представлена фракція партії.
— Нині ми займаємо нейтральну позицію. Більшість в раді
стабільна, і вона несе відповідальність за прийняті рішення.
Але ми прагнемо, аби все, що
приймається в раді, було виважене, і якщо не можемо принести користі, то намагаємося мінімізувати зло від нього. Зокрема,
ми вирішили питання курсування
потяга Ковель-Ягодин, цим, крім
нас, ніхто не займався. Наші депутати впливали на фінансування соціальних, інфраструктурних
питань, — зазначає голова обласного осередку і фракції «Сила
і Честь» Роман Карпюк. n

Вітаємо!
Релігійна громада
храму Архистратига Михаїла села Мирне Луцького району щиросердно
вітає свого настоятеля
Євгена РУДЯ
з днем народження.
Дякуємо Богові за дар
вашого життя, яке ви щедро
посвячуєте служінню церкві й
нам, вірним парафіянам, усім
тим, хто приходить до вас за порадою, допомогою, втіхою. Ви
впевнено провадите нас дорогою любові, віри, милосердя,
єдності і миру, дорогою святості. Глибока віра, працьовитість і жертовність — це ті риси,
якими Господь наділив вас і які
є головними у вашому житті.
Прийміть від нас, дорогий отче,
привітання й щирі побажання міцного здоров’я, радості,
миру, ласки й милості Божої,
безмежного людського щастя,
злагоди і добробуту вам та вашій родині, душевної краси,
святкового настрою, польоту
мрій та перемог на життєвих
стежинах.

Щаслива мати,
що такого сина
народила.
І на життєвий шлях
благословила.
До нас прийшли
ви настоятелем у храм.
За те ми вдячні
Господу і вам.
Хай Господь кріпить вас, ми
його благаєм.
Бо ж віра — найдорожче,
що ми маєм.
Ми вдячні вам за працю
й простоту.
За ваше серце, щирість,
доброту.
Хай те зерно, що сієте
у наші душі,
Плідним колоссям проростає.
Уся родина у здоров’ї
й мирі проживає,
Небесна зірка
нехай шлях
ваш осяває,
А Всевишній
кожен крок
оберігає
На многії
і благії літа!

1 жовтня зустрічає 92-гу
осінь дорогий тато, дідусь,
прадідусь
Федір Степанович
БОЙЧУН,
який проживає у селі Оса
Ковельського району.
Татусю, сьогодні найпрекрасніше свято — день твого народження.
Прийми найщиріші побажання. Нехай кожен твій день дарує радість і тепло. Міцного здоров’я, миру і благополуччя тобі,
наш любий.
Наш люблячий батьку, найкращий
у світі,
З тобою нам затишно завжди і світло.
Ти добрий господар і тато чудовий,

Щиро вітаємо з ювілеєм
найкращого в світі татуся
і дідуся
Анатолія Андрійовича
СИДОРУКА!
Тату рідний, любий наш
дідусю,
Ви в нас є — і милий нам цей світ,
Хай вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість до ста літ.
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Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
З тобою у домі надійно і щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе тобі, тату, що треба.
Хай довгі роки тебе зовсім не старять,
І кожен твій день
буде радісним
й вдалим.
Ми тебе любимо.
З днем народження!
З повагою
діти, внуки,
правнуки.

Хай ніколи не болять вам руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки втіху хай
приносять внуки,
І Господь нехай
оберігає вас!
Ми вас любимо.
З повагою
діти, внуки.

А
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Олександр ГОЦКА: «Головна проблема —
повернути заробітчан з-за кордону»
Як можна, працюючи керівником солідного
підприємства, впливати на процеси, які відбуваються
аються
в територіальній громаді, що таке соціально
відповідальний бізнес, чому непросто знайти
спеціалістів на виробництво — про це нашому
кореспонденту розповів директор ТОВ «Волинська
ська
меблева компанія» Олександр Гоцка (на фото)
о)
Алла ЛІСОВА

«З МОЇМ ГОЛОСОМ РАХУЮТЬСЯ —
І ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНО»

— У місті Нововолинську змінилася
керівна команда, відбулася реорганізація структури влади. Вважаю правильним те, що на відповідальні посади
призначають людей, яким довіряють, —
розпочав Олександр Іванович, говорячи про свою громадську роботу
в складі виконкому міської ради. —
Позитивно оцінюю намагання залучити
інвестиційні кошти для проєктів, яких
не реалізувати з допомогою міської казни. Тут критика буде доречною хіба що
в частині черговості їх втілення. Хоча
треба розуміти: що обіцяли містянам
перед виборами — це необхідно виконувати. Ставлю плюс новій команді
за те, що їхні методи роботи передбачають відкритість. І не лише в тому, що
знято замки з дверей, а те, що кожен
нововолинець може звернутися через
соцмережі до будь-якого керівника
і отримати відповідь. Добре, що у виконкомі працюють старости громад,
які доєдналися до нашого міста, вміють
орієнтуватися у процесах.
— Олександре Івановичу, ви,
як доволі публічна людина, часто
перебуваєте, так би мовити, під прицілом. Як сприймаєте те, що деякі
критики закидають вам зміну симпатій і прихильність до нової влади?
— У мене завжди була і буде активна
життєва і політична позиція. Адже жити
в суспільстві, й тим більше — працювати на керівній посаді й бути абсолютно
незалежним — практично нереально.
З огляду на те, що за твоїми плечима
не лише родина, а й великий колектив,
інколи ти можеш приймати рішення
не завжди такі, які б хотілося. Коли прочитати статути політичних партій, то всі
майже однакові. Різниця — у реальних
діях. Для мене важливо, аби вони були
спрямовані на благо громади та України. Я особисто гордий з того, що коли
почалися військові дії на Донбасі, спочатку підтримував волонтерів, добровольців, а пізніше — Збройні сили України.
З нинішньою командою я не йшов
на вибори, але її підтримую, тому й погодився стати членом виконкому міської
ради. І приємно, що до мене прислухаються, а мій дорадчий голос враховується під час прийняття рішень. Разом
з тим це накладає велику відповідальність. Тому в нас багато планів попереду.

«БУТИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМ
ИМ —
ШЛЯХ ДО УСПІХУ»

— Олександре Івановичу,
у, чи допомагає робота у виконкомі
мі керувати підприємством?
— Мій досвід у бізнесі — а відношу себе до середніх промисловисловців, а не підприємців — дає змогу
могу
ефективно управляти виробнибництвом. Разом з тим, незважаючи
ючи
на політичний відтінок, членство
во
у виконкомі все ж таки переддбачає прийняття більше еконоомічних рішень, які я можу підкаазати. Інколи потрібно фінанси
и
вкласти не в те, що «горить»,,
а туди, де завтра буде прибу-ток. Розумію, що є й соціальні
ні
питання, які необхідно «закри-вати». Присутність у виконкомі
мі
вдає мені можливість мати пову
ну інформацію про те, що відбу-

Фото з особистого архіву Олександра ГОЦКИ.

«Людей оцінюю за їхніми конкретними справами».

ідуть конкретні напрацювання щодо співпраці з компанією,
« Зараз
яка знаходиться в Дубаях і яка може стати ексклюзивним
представником у таких країнах, як Емірати, Катар, Кувейт, Оман,
Бахрейн і Єгипет.

»

вається у місті, відповідно й коригувати
соціальну складову на підприємстві.
— Ви хотіли б щось змінити
в компанії, яку очолюєте?
— Зараз, порівняно з іншими, «Волинська меблева компанія» виглядає
непогано. Але через інфляційні процеси на порядок денний виходить потреба у збільшенні та індексації заробітних
плат. Поки що ми не в змозі це зробити.
Адже частка зарплат у нашій продукції
є досить вагомою. І збільшити її, аби
це не відобразилося на ціні продукції,
дуже важко. Ми повинні бути конкурентоспроможними. Тримати нефахівців,
щоб їм платити менше, — знизиться
якість. Все дуже пов’язано. І диванним
критикам хотів би сказати, що наше
підприємство знаходиться не в Швейцарії, а в Україні, де часто змінюються
закони, де інколи «допомагають» компетентні органи, де часто держава намагається свої обов’язки перекласти
на інших.
— Чи не переживаєте, що через
згадані проблеми може порушитися баланс «якість — ціна» й вплинути
на ваш ринок збуту?

— Навіть в умовах пандемії намагаємося тримати руку на пульсі часу,
відвідувати виставки. Одна з найбільш
результативних була та, що проводилася під егідою і за сприяння української асоціації меблевиків, членами
якої ми є. Там плідно попрацювали й
підписали попередній договір на поставку своїх меблів в ОАЕ. Зараз ідуть
конкретні напрацювання щодо співпраці з компанією, яка знаходиться
в Дубаях і яка може стати ексклюзивним представником у таких країнах, як Емірати, Катар, Кувейт, Оман,
Бахрейн і Єгипет. Якщо ми потрапимо хоч на деякі відсотки їхніх об’ємів,
можемо спрямувати все виробництво
на них. Хоча не будемо цього робити.
Зациклюватися на одного покупця
більш як на 20–25 відсотків продукції — це ризикувати, що вони можуть
через деякий час перебрати на себе
управлінські функції: диктувати свої
умови, потім висловлювати деякі претензії. А за цей час можемо втратити
всю мережу в Україні та Європі. Однак
перспективу співпраці розглядаємо.
Тому якщо процес запрацює, нам тре-

n Неймовірно!

Закінчення. Початок на с. 1

і слів ігумена Трофима, по завершенні
літургії до образу підійшла жінка і побачила, що ангел вгорі ікони покритий
чимось на подобу оливи. Священнослужитель зазначає, що рідина, яка виступила з
ікони, є мироточенням.
Як інформує сайт Володимир–Волин-

З

«І В НАС МОЖНА ЗАРОБИТИ
НЕ МЕНШЕ, НІЖ У ПОЛЬЩІ»

— А яка ситуація з кадрами?
— Це те, що мене найбільше турбує. Робітники
мають бути кваліфікоРоб
вані. Але зробити такими тих, хто хоче
працювати,
неважко. У нас добре попрацюва
ставлене
ставлен наставництво. Складніше
знайти б
бажаючих заробляти достойно. Бо н
навіть при нашому безробітті,
вваж
яке вважаю
штучним, це зробити непросто. Зараз утворився прошарок
громадя які пристосувалися бути
громадян,
безробіт
безробітними,
й просять лише відмітку в доку
документі, а не робоче місце. Їм
вигідніш отримувати матеріальну довигідніше
помогу з безробіття, при цьому користуватис всіма соціальними благами.
стуватися
шу
Вони шукають,
де підзаробити, але ніколи не підуть на підприємство. Тому
його кістяк — люди старшого віку.
І про
проблема номер один — повернут
нути з-за кордону тих, хто хоче
і вм
вміє працювати. Повірте, і в нас
мо
можна заробити не менше, ніж
Польщі.
уП
— Олександре Івановичу,
напевно,
непросто буде пена
ре
рейти
на тризмінку?
— Звісно, доведеться робити
певний кадровий переб
формат.
Це важкий і відпоф
в
відальний
процес, але його
н уникнути. Бо в мене нема
не
с
страху,
що ми зупинимося
ч
через
відсутність реалізації,
б
я більше
переживаю за неотриман прибуток. Буде замовленманий
ня на мільйон, а зможемо продати
на 600 тисяч… Через те, що більше
не змогли зробити. Треба все зважити, все підготувати своєчасно. Якщо
відчуємо, що збільшуються попит
і реалізація, то повинні швидко вчити
людей. Плануємо на деякі види робіт
влаштовувати жінок.
— Чим ви могли б привабити
наших людей, щоб вони не їхали
за кордон?
— Якби на «ВМК» працювали
по 12 годин, як там, то запевняю, що
отримували б не менше. Але чи варто,
коли здоров’я важливіше? У нас гарантований соціальний пакет: довіз
до місця роботи, харчування за символічну ціну, виїзди у вихідні на відпочинок за рахунок підприємства.
Разом із тим — сувора трудова
дисципліна при нормальних умовах
праці й хороша зарплата, аби людина себе гідно почувала. Таких підходів
вимагає сучасний ринок.
Дефіцит кваліфікованих кадрів —
це, до речі, світова тенденція. Західна Європа відчула це ще раніше,
коли їхні люди мігрували кудись далі.
Та я як голова Спілки роботодавців Нововолинська і член обласного
правління вірю, що ситуація мусить
покращитися. Змінити принципи молодих людей ми не в змозі — це повинні робити сім’я і держава. Але
довести, що і в Україні можна жити й
пристойно заробляти, — у наших силах. n

n Пряма мова

У Володимирі «заплакав» ангел з Афону
Наталка ЧОВНИК

ба буде вводити третю зміну, а це ще
додатково 20–25 відсотків в об’ємах
виробництва на тому ж обладнанні.

ської єпархії Православної церкви України, 25 вересня 2021 року з благословення
Преосвященного Матфея, єпископа Володимир–Волинського і Турійського, у чоловічий монастир на честь собору 12 апостолів Володимира–Волинського (вул. Миколаївська, 14) прибули списки чудотворних
ікон: Пресвятої Богородиці «Всецариця»,
«Троєручниця», «Достойно Є», Плащаниця з Поясом Богородиці, які були написані,
освячені на Святій Горі Афон і подаровані

афонськими ченцями народові України.
Перед цими образами Бог зцілив багато людей від онкозахворювань, цукрового
діабету, алкоголізму, наркоманії, хвороб
рук, ніг, очей і суглобів. Допомагав жінкам
отримати радість материнства, а також
знайти достойного чоловіка. Біля цих образів моляться за здоров’я, благополуччя
та навчання дітей.
Ікони будуть перебувати у монастирі до 1 жовтня. n

Євген КОМАРОВСЬКИЙ, український педіатр, відверто розповів,
чому двоє його синів не стали
лікарями:
Медицина – це кров, бруд, сльози, заздрість, зловтіха. Ц
Це коли в
тина, а всі
тебе вмирає дитина,
діють: «О!
твої колеги радіють:
го дитина
У Комаровського
померла». Томуу я зробив
ни не стали
усе, щоб мої сини
лікарями. З медиків у
нас – одна невістка,
яка ветеринарка за
освітою.

«

»

Погляд
Сергій ФУРСА,
інвестиційний аналітик
Dragon Capital

Яскравий український
парадокс: чому я
проти закону
про олігархів
Рада прийняла закон про олігархів.
Під акомпанемент мітингів, порушень
регламенту і запитань щодо законності
процедури та відповідності цього
документа Конституції
ирішили не чекати висновку Венеціанської
комісії. Та дійсно, навіщо нам ті нудні європейці, які постійно торочать про правила,
інститути та процедури. Немає у них духу авантюризму. Супергерої на пенсії.
Дуже важко виступати проти закону про олігархів. Бо ж одразу стаєш їхнім запроданцем.
Адже олігархи в Україні існують. І вони справді є
величезною проблемою для України. Бо їм не вигідні структурні зміни і вони саботують реформи,
використовуючи свій вплив і свої телеканали, формуючи суспільну думку за допомогою власних ЗМІ.
До того ж, саме олігархічні ЗМІ зрештою і виступають проти закону про олігархів.
Отже, як же так. Олігархи — зло. Олігархи самі
проти закону про олігархів. Але тобі також хочеться виступати проти цього закону. Що за бісів парадокс?
Причина дуже проста. Олігархат — це не про
прізвища. А про системну хворобу. І щоб вилікувати її, потрібні системні зміни. Натомість закон про
олігархів пропонує боротися саме з прізвищами.
Конкретними прізвищами. Причому їх одноосібно визначатиме Президент. Ми ж не маємо ілюзій
щодо того, як приймаються рішення на РНБО?
Тому закон про олігархів дає можливість конкретній персоні боротися з іншими конкретними
персонами. А президенти в Україні змінюються,
хочу нагадати. І якщо тобі подобається нинішній,
то може не сподобатись наступний. Саме тому
важливі інститути та процедури, а не ручне управління. І потенційні дубинки.
Причому все це гіпотетично, оскільки сам
закон беззубий та ні про що. Хіба що, як у «Хрещеному батькові», олігархи ображаються, що
це не демонструє до них поваги. А до чого ж тут
тоді боротьба із системним явищем олігархів, запитаєте ви? І будете праві. Це дуже небезпечний
експеримент.
Як можна побороти системне явище олігархів? Системними змінами. Які не дадуть змоги
олігархові використовувати державу та перетворять його просто на великого бізнесмена. До речі,
більшість із них одразу стануть маленькими бізнесменами. Бо не вміють працювати і заробляти,
граючи за правилами.
Що це за зміни? Верховенство права. Тобто
суди. Та антимонопольне законодавство. Так,
це довго. Важкий шлях. Але єдиний, що працює.
Чи дозволяє йти цим шляхом закон про олігархів? Ні. Він або заводить не туди. Або взагалі нікуди
не веде.
Чому олігархи проти? Бо вони не хотіли б, кожен окремо, щоб у когось проти них була дубинка.
Яку в будь-який момент можна використати.
Чому проти громадянське суспільство?
Ну, по-перше, тому, що якщо це дубинка, то починає пахнути авторитаризмом. Олігархи — це зло,
але саме завдяки їм Україна не пішла шляхом Білорусі чи Росії. Щоправда, не пішла й шляхом Польщі. Також завдячуючи їм. Але для того, щоб піти
саме таким шляхом, необхідна справжня боротьба
із системною проблемою, а не імітація.
Отже. Імітація замість боротьби– це перше питання. Піар замість системних дій.
І ще одна проблема. Довіра. Точніше — її відсутність. Ти не віриш у щирість людей, які просували закон про олігархів. Адже тобі важко повірити, як можна виступати проти олігархів як явища
та разом з тим тусити на футболі у ложі, де концентрація олігархату зашкалює. І де концентрація
негідників на квадратний метр найбільша в країні.
Тобто ми не віримо в щирість такого бажання.
А віримо чи то в імітацію бурхливої діяльності, чи
то в бажання отримати дубинку, якою можна
кошмарити саме того, хто тобі особисто не подобається.
От так буває. Коли ти проти олігархів як явища.
Але ситуативно виступаєш проти того, що їм також
не подобається. Ще один яскравий український
парадокс. n
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брати на лікування…» — ділилася
тоді молода благодійниця болем.
А вже під час нашої зустрічі
вона із вдячністю говорила про керівника і спеціалістів Волинського
обласного онкоцентру, там не відмовилися госпіталізувати хворого,
якого в Києві поспішили назвати
безнадійним.
— Коли Петро після «хімії»
якось попросив принести борщу,
я куховарила й раділа. Хлопець
справжній боєць. Учора ми проходили комп’ютерну томографію,
яка дала можливість побачити зміни, що відбулися з моменту попереднього обстеження. І Жукалюки знову поїхали на консультацію
до столиці. Так хочеться почути, що криза минула. Пам’ятаєте,
як було з Назарчиком Сулімом?
Почали збирати гроші на дуже
дороговартісний препарат для дитинки, жоден фонд за таке не хотів
братися. Але ми молились і працювали. А коли прийшли результати пункції — лікарі не могли повірити своїм очам! Стан поліпшився і Назарчик проходить звичайні
блоки «хімії», — ділилася добрими
новинами Марія.

«МИ ПОЧУВАЛИСЯ З МАРКОМ
ОДНИМ ЦІЛИМ…»

Марія була на кілька років
старшою, але в лікарні їх вважали близнятами. Обоє худенькі,
темноокі, й розуміли одне одного
із пів слова. У Марка прогресувала злоякісна пухлина головного
мозку, яку пізно діагностували.
Пам’ятаю, що й у нашій газеті,
і в інших виданнях друкували оголошення про збір коштів на лікування 15-літнього хлопця. Рідні
робили все, щоб урятувати Марка. Марія, студентка, рвалася
з Києва, щоб завжди бути поруч
із братом у палаті.
— Ми почувалися з Марком
одним цілим… Коли сталося непоправне, я думала, що ніколи
більше не зможу переступити поріг онкогематологічного відділення. А виявилося, мені стає легше,
коли приходжу туди, спілкуюся,
приношу ліки чи просто якісь подаруночки. Я на собі відчула, якою
важливою є у такі критичні моменти чиясь підтримка. Зрозуміла, що
маю цим займатися, а про акторство вже й не згадую, — коротко
пояснює крутий поворот у житті
Марія, хоча вона й не любить розповідати про себе.
Зізнається, що їй легше писати, виливати на папері свої думки,
емоції. Так народжується своєрідний щоденник, якого дівчина розгортає для всіх у фейсбуці.
«Брате, пишуть ЗМІ, що тебе
перемогла хвороба. Вони просто
не знають, як ти боровся! Ти переміг, бо гідно пройшов усі випробування, послані нашим Отцем Небесним… Жодного дня ти не нарікав і не жалівся, жодного разу
не сказав, що тобі важко чи щось
болить, незважаючи на нестерпні
муки. За все дякував Господу і славив Його ім’я», — ці рядки, либонь,
передували створенню благодійного фонду «З Богом у серці».
Моя співрозмовниця пояснює, що дуже рада, коли відгукуються на звернення про допомогу
дітям представники всіх конфесій
і навіть атеїсти. Але зітхає, що охочих брати на себе чужий біль зовсім небагато. Привітати з днем
народження, влаштувати екскурсію, організувати маленьке свято — для когось дрібниця, а для
маленьких пацієнтів —промінчик
радості.
— Ми — всеукраїнський фонд,
адже сьогодні пацієнт у Луцьку,
а завтра він може поїхати лікуватися до Львова, Києва чи ще кудись.
Тому намагаємося і в інших містах
знаходити однодумців, — розповідає дівчина. — У столиці, наприклад, моєю опорою є колишні
учасники АТО Олександр Єрмак
та Дмитро Дибус, які пройшли пекло війни і знайшли в мирному житті себе в тому, щоб безкорисливо
підставляти плече беззахисним
дітям. Для багатьох ветеранів це б
могло стати порятунком…
ІНОДІ Й БОРЩ ЛІКУЄ
ВІД БОЛЮ ТА ВІДЧАЮ

Марія може розповісти десятки

Марія Бадалян опікується юними пацієнтами онкогематологічних відділень у Луцьку та інших містах України.

У кожній хворій дитині Марія
бачить свого брата
Такій тендітній і ніжній красуні пасувало б виступати на сцені,
купатися в оплесках, квітах. Вона колись про це мріяла, навчалася
в Національному університеті культури й мистецтв. А потім сама доля
змусила лучанку Марію Бадалян переглянути життєві цінності. Коли
важка недуга вбила найдорожчу людину, дівчина створила благодійний
фонд, щоб рятувати дітей
історій, коли найважчі хворі одужували, ставалося диво. Тому радить
ніколи не опускати руки й завжди
бореться за своїх підопічних до останнього.
Влітку дівчина оголосила збір
коштів на лікування 17-річного Петра Жукалюка із села Копилля, що
на Маневиччині. «Маючи лише 4%
зору, хлопець став членом Національної збірної України з лижних
перегонів і біатлону серед спортсменів із таким порушенням, мріє
згодом стати тренером паралімпійців, бо хоче допомагати й іншим повірити у себе. Але перед
ним постав важкий неочікуваний
виклик — саркома. Зараз Петра
з Луцька направили у Київ, у Національному інституті раку йому видалять пухлину і замінять кульшовий суглоб на штучний. Підходить
імплант тільки закордонний, тому
на операцію потрібна захмарна
сума — 500.000 гривень.Однак
я добре пам’ятаю, як ми з вами
збирали 600.000 для 15-річного
Саші Красушина, тоді ніхто не вірив, що нам це вдасться, але ми
встигли, і зараз хлопчик удома!» —
писала Марія у липні.
Багато часу було втрачено че-

може розповісти
« Марія
десятки історій,
коли найважчі хворі
одужували, ставалося
диво. Тому радить ніколи
не опускати руки й
завжди бореться
за своїх підопічних
до останнього.

»

рез те, що Петрові довго не могли поставити правильний діагноз.
Спочатку лікували запалення суглобів, потім — туберкульоз, а тим
часом саркома робила свою чорну справу. Ускладнила ситуацію й
пандемія, червона зона карантину. Три курси хіміотерапії хлопець
пройшов у Луцьку, далі покладали
надії на столичних фахівців. Але
ті… просто відправили хворого
додому.
«Після результатів МРТ лікарі
Національного інституту раку визнали пухлину Петра Жукалюка неоперабельною. Ми з його мамою
разом плакали у слухавку.
В цей момент розгублено шу-

Таку особливу шоколадку, яка дає змогу
долучитись до порятунку онкохворих
дітей, можна придбати у багатьох
кав’ярнях Луцька.

кала слова у своєму серці —має ж
бути там бодай щось, що б освітило ту страшну темряву, але не могла отямитися від почуття безсилля.
Найгірше, що Петра ніхто не хоче

МАЛЕНЬКА ШОКОЛАДКА
ДЛЯ ВЕЛИКОЇ СПРАВИ

«У нашому світі небайдужим
бути непросто, згідні? Але ми
дуже хочемо, щоб у всіх людей,
які роблять добро, на душі було
солодко-солодко. Саме тому й
запускаємо особливу благодійну акцію. Кожна придбана шоколадка з написом «З Богом у серці» — це 20 гривень на допомогу
дітям, що потребуть нашої з вами
підтримки. Купуйте для себе, рідних, друзів, колег, щоб і їх зробити
спільниками у благородній справі», — закликає дівчина у фейсбуці.
— Коли зрозуміла, що скриньки для пожертв у магазинах і кафе
трохи відлякують людей, яким
властиво тікати від усього, що
може стривожити, тоді в мене й
народилася ідея про приємне благодійництво. І власники багатьох
солідних закладів підтримали її:
пропонують до кави наші шоколадки. Такі кав’ярні і кафетерії є
у всіх районах Луцька, їх щодня
стає більше, — перелічувала Марія своїх нових партнерів.
Розповідала, як відповідально
розпоряджаються кожною гривнею, закуповуючи необхідне для
відділень, де лікують онкохворих:
шукають оптимальні ціни, домовляються із виробниками та постачальниками про знижки. Ділилася
своїми спостереженнями: найчастіше пожертви роблять люди,
які самі в скруті. Працює дівчина
безоплатно, каже, батьки її розуміють і підтримують, правда, нарікають, що за справами не завжди
встигає поїсти.
Картка благодійного фонду
«З Богом у серці»:
4246 0010 0224 4295 (працює і для міжнародних переказів із конвертацією у гривні.
При потребі вказати ім’я отримувача, зазначте назву фонду
Z Bogom u serdsi). n

Лікар-офтальмолог Юрій Валецький радить батькам не вірити міфам про шкоду окулярів.

Очі страждають від нестачі
сонячного світла
— Зауважила, що донька —
третьокласниця — «пише
носом». Повела у поліклініку,
сказали, що у неї
короткозорість. Дитина у нас
і без того хвороблива, завжди
голова болить, навіть не хоче
гуляти. Боюся, коли одягне
окуляри, то вже на все життя.
А, може, вона переросте
хворобу? Хотіла б із цього
приводу почути думку
спеціаліста, — звернулася
молода мама з Ковельщини
Роз’яснення дає лікарофтальмолог
Юрій ВАЛЕЦЬКИЙ:
ороткозорість (міопія) є поширеним розладом зору,
а не хворобою. Наприклад,
близько 25% населення США страждає
від неї, а в деяких країнах Азії ця цифра
сягає 80–90%. Найчастіше короткозорість проявляється у 8–12 років і може
прогресувати. Але, зазвичай, стан стабілізується у 20–30 літ.
У людей із некорегованою міопією
(тих, хто не носить окуляри/контактні
лінзи) може виникати головний біль
та втома, окрім того, в них раніше з’являються мімічні зморшки навколо очей.
Термін «міопія» з грецької дослівно перекладається «той, хто мружиться».
Міопія — це порушення здатності
структур ока (слізної плівки, рогівки,
кришталика) заломлювати промені
світла так, щоб вони потрапляли чітко
на сітківку, яка із цих променів формує
зображення. Воно через зоровий нерв
передається в спеціальну частину нашого мозку (центр зору).
Проблема виникає тоді, коли око
має більшу довжину, ніж у нормі, або
коли рогівка чи кришталик мають надмірну заломлювальну силу. Таким чином
промені світла фокусуються не на сітківці, а перед нею, що зумовлює нечіткість
зображення при погляді у далечінь.

–К

Чому виникає цей розлад? Доведено, якщо в одного із батьків є короткозорість, то вірогідність, що вона буде
у дитини, становить приблизно 20%,
а коли міопія є в обох батьків, то загроза збільшується до 45%. Також на розвиток міопії впливає спосіб життя і вид
зайнятості. Ще в давнину було помічено, що освічені люди мали гірший зір,
ніж ті, хто не вмів читати та писати.
А ось професор Австралійського
національного університету Ян Морган
довів, що дуже багато залежить і від достатньої кількості сонячного світла, під
дією якого виробляється гормон дофамін, що впливає на ріст очного яблука.
Дослідження підтвердили, що у дітей,
які мало гуляли на вулиці в сонячну
погоду, прогресування міопії відбувалося швидше, ніж у тих, хто отримував
більше денного ультрафіолету. Міні-

підібрані
« Правильно
окуляри не зашкодять,
а навпаки відновлять зір,
допоможуть запобігти
головному болю і швидкій
стомлюваності.

»

мальний термін перебування вашого
чада під сонячним промінням повинен
становити щонайменше 1,5 години
на добу. Тому щодня давайте дітям час
на прогулянки та фізичну активність.
Що ж до окулярів, то не треба боятися міфів про те, що через них зір ще більше погіршиться. Офтальмологи «старої
закалки» колись призначали пацієнтам
так звану неповну корекцію. Це коли ви
погано бачите далеко, вам приписують
окуляри, але ситуація поліпшується
лише частково. Вважалося, що таким
чином ми змушуємо око працювати й запобігаємо прогресуванню розладу. Проте масштабне дослідження, яке тривало понад 20 років, довело помилковість
такого підходу. Сьогодні з упевненістю
можна сказати, що правильно підібрані
окуляри не зашкодять, а навпаки відновлять зір, допоможуть запобігти головному болю і швидкій стомлюваності. n

Відомо, що стан пацієнтів із коронавірусом залежить від насиченості киснем крові. Тому бажано
вживати продукти з великим вмістом антиоксидантів, які допомагають організму ефективніше використовувати кисень,– малину,
ожину, чорницю, бурячки. Корисно робити вправи на повільне
і глибоке дихання, щоб легені отримували більше повітря. Пити
багато води, аби вони зберігали рівень зволоженості та могли
добре насичувати кров киснем і виводити вуглекислий газ.

Кличко-старший подарував Усику
чемпіонський пояс WBC
«Таким володів і твій кумир — Мухаммед Алі!»
Петро ПАС
егендарний боксер, а тепер
мер Києва Віталій Кличко вручив українському чемпіону світу
за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександрові Усику (19–0, 13 КО) символічний подарунок — пояс WBC. Саме його
не вистачає нашому співвітчизнику для
того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій категорії.

Л

Так столичний градоначальник ще раз
привітав Усика з тріумфом у поєдинку
з британцем Ентоні Джошуа (24–2, 22 КО).
Віталій Володимирович відзначив, що
таким же поясом володів і улюблений
боксер Олександра — Мухаммед Алі.
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Фото із сайту kyiv.klichko.org.

n Знай наших!

UA: ПЕРШИЙ

«Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу
вручити символічний подарунок. Ти виборов 4 чемпіонські пояси в суперважкій вазі,
а пояса за версією WBC у цій категорії у тебе
ще немає. І ти обов’язково його здобудеш!

забрав у Джошуа
« Усик
чемпіонські титули WBA,
WBO, IBF і IBO.

«Саша обов’язково здобуде і цей пояс!»

»

А я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгресу WBC, що відбувся
в Києві у 2018 році. На удачу та мотивацію!
Адже таким поясом володів і твій кумир —
Мухаммед Алі», — заявив Кличко-старший.

Чому не було нокауту Джошуа?
«Чого ви такий кровожерливий? Такі
питання ставлять. Перемога є, все нормально. Чому обов’язково, щоб людина
падала?! У нього ж є рідні і близькі, мати
і батько. Це великий шмат здоров’я в мінус, якщо людина падає і втрачає свідомість. Я не за це. Не було нокауту —
і слава Богу. Здоровіші будемо!» n

Програма телепередач на 4 — 10 жовтня
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 Енеїда
06:00 Я вдома
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:05, 02:05, 05:25
Новини
07:05, 09:45 Маршрутом змін
07:20 Відтінки України
07:55, 10:35 Буковинські загадки
08:05 Т/с «Курорт»
09:10 Телепродаж
09:55, 05:05 Невідомі Карпати
10:35, 00:40 Т/с «Бенкрофт»
11:30 Д/с «Дикуни»
11:55 Д/с «Дикі тварини»
13:10, 01:25 Прозоро. Про
актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:35, 00:30, 02:30, 05:50
Спорт
15:20 Концерт. Ніна Матвієнко та
та Дмитро Андрієць
16:30 Д/с «Світ дикої природи»
17:00 Прозоро. Про головне
18:20, 19:05 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
20:00 Д/ц «Дикі острови»
21:45 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік»
23:30 Перша шпальта
02:45 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»

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, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.35 Т/с «Любов без пам’яті»
(12+)
23.50 Х/ф «БАГРЯНИЙ ПІК»
(12+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:20, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:05, 18:00, 19:00, 04:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ТАТУСІ БЕЗ
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК»
14:30 Х/ф «КОЛИШНІ»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00, 03:35 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «НЕВИДИМИЙ ГІСТЬ»
01:50 Т/с «Її чоловіки»

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 Т/с «Люся. Інтерн» (12+)

12.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
14.30, 15.30 Т/с «Хід прокурора»
(16+)
17.00 Т/с «Топтун» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання.
Повернення» (16+)
23.10 Т/с «Мертві лілії» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Комісар Рекс»
08.10 «МастерШеф» (12+)
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»
(16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05.05 Еврика! 05.10 Служба
розшуку дітей 05.15
Громадянська оборона
06.00 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні
новини 10.10 Скетч-шоу
«На трьох» (16+) 10.40,
13.15 Х/ф «МАЛАВІТА»
(16+) 12.45, 15.45, 18.45
Факти. День 13.20, 16.15
Т/с «Пес» (16+) 20.20
Прихована небезпека
21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ-2» (16+) 22.25
Свобода слова 23.55
Х/ф «ВБИТИ ГЮНТЕРА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time» 06.05
М/с «Том і Джеррі» 07.25 «Орел і
решка» 09.25 Т/с «Надприродне»
(16+) 13.00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ
ТАТО: ЛІТНІЙ ТАБІР» 14.50 Х/ф
«ПІВТОРА ШПИГУНА» (16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+) 19.00
«Пекельна кухня» 21.15 Х/ф
«ВИКРАСТИ ЗА 60 СЕКУНД»
(16+) 23.50 Х/ф «ПОТВОРИ»
(16+)

МЕГА
06:00 Судіть самі 06:50 Страх у
твоєму домі 07:45 Бандитська
Одеса 10:10, 01:30 Речовий
доказ 11:20 Гарячі точки 12:20
Теорія Змови 13:10 Прихована
реальність 14:05, 04:05 Дика
природа Чилі 15:05 Земні
катаклізми 16:00, 21:45 Як
влаштований Всесвіт 16:55 Дива
нашого життя 17:55, 00:30 Битва
цивілізацій 18:55, 23:35 Крізь
простір і час з Мораном Фріменом
19:50 Неймовірні винаходи
20:50 Таємниця глибин з Джеремі
Вейдом 22:40 Він і вона. Бій за
життя 02:30 Вирішальні битви
II світової 03:20 Зворотній бік
Місяця 04:55 Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
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08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.50, 20.00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
11.50, 21.00 «Інше життя»
12.50 М/ф «Втеча з планети
Земля»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019» 06.25 Т/с
«Карпатський рейнджер» (16+)
10.05 Х/ф «БУНТ» (16+) 11.55
Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА» (16+)
14.00, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор» 18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм» 19.30 «Гроші
2021» 20.25, 21.25 Т/с «Козирне
місце» (16+) 22.25 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 19.20 Топ-матч
06.10 Бешикташ - Сівасспор.
Чемпіонат Туреччини 08.10 «FAN
TALK» 10.00 «Великий футбол»
11.40 Аякс - Утрехт. Чемпіонат
Нідерландів 13.30 Львів Дніпро-1. Чемпіонат України
15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS 15.20 Оболонь - Кривбас.
Чемпіонат України. Перша ліга
17.10 Фенербахче - Касимпаша.
Чемпіонат Туреччини 19.30
Металіст 1925 - Минай. Чемпіонат
України 21.20 «EXTRA TIME» 22.15
Yellow 22.50 Верес - Олександрія.
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «ШПИГУН, ЯКИЙ
МЕНЕ КИНУВ» (16+)
12.45 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 02.15 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
18.00 СуперЖінка 2
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00, 23.30 Країна У
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»
01.00 Танька і Володька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 «Таємниці світу»
07.25, 17.00, 03.25 «Випадковий
свідок»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 02.55
«Свідок»
14.45 Т/с «Переломний момент»
(16+)
18.20 «Свідок. Агенти»
23.00, 03.35 Т/с «Нарко» (18+)
00.55 Х/ф «БЕЗСМЕРТНІ:
ВІЙНА СВІТІВ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 02:40 Енеїда
06:00 Я вдома
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:05, 05:10
Новини
07:05, 09:45 Маршрутом змін
07:20 Відтінки України
07:55, 10:35 Буковинські загадки
08:05 Т/с «Курорт»
09:10 Телепродаж
09:55 Невідомі Карпати
10:35 Т/с «Серцебиття»
11:30 Д/с «Дикуни»
11:55, 20:00, 22:00 Д/ц «Дикі
острови»
13:10, 01:25 Прозоро. Про
актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:45, 00:10, 05:45 Спорт
15:20 Концерт. Іво Бобул
16:30 Д/с «Світ дикої природи»
17:00 Прозоро. Про головне
18:20, 19:05 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
23:00 Бігус Інфо
00:25 Т/с «Бальтазар»
03:40 Х/ф «СТРАЧЕНІ
СВІТАНКИ»

10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
12.30 Історія одного злочину
(16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
(12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання.
Повернення» (16+)
23.10 Т/с «Мертві лілії» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Комісар Рекс»
08.10 «МастерШеф» (12+)
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»
(16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV

10.40, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019» 06.25
Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА: ВІСЬ
ЗЛА» (16+) 08.20 Х/ф «У
ТИЛУ ВОРОГА: КОЛУМБІЯ»
(16+) 10.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями» 12.10 Т/с «Опер
за викликом-5» (16+) 14.00,
16.55 «Загублений світ» 17.55
«Секретні матеріали» 18.15
«Спецкор» 18.50 «Джедаі» 19.25
«Спорт Тайм» 19.30 «Джедаі
2020» 20.25, 21.25 Т/с «Козирне
місце» (16+) 22.25 Т/с «CSI:
Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Різеспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 07.45
Передмова до фінальної стадії.
Ліга Націй УЄФА 08.15 Аякс Утрехт. Чемпіонат Нідерландів
10.00, 15.00, 19.00, 22.30
1+1
Футбол NEWS 10.20 Металіст
05.30 «Життя відомих людей»
1925 - Минай. Чемпіонат України
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.10 «Великий футбол» 13.50
«Сніданок з 1+1»
Топ-матч 14.05, 21.35 Чемпіонат
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Нідерландів. Огляд туру 15.20
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
Ворскла - Інгулець. Чемпіонат
«Телевізійна служба
України 17.10 «EXTRA TIME»
новин»
18.00 Yellow 18.15 Чемпіонат
09.25, 10.20 «Життя відомих
НОВИЙ КАНАЛ Туреччини. Огляд туру 19.20
людей 2021»
Передмова до 7 та 8 турів. Відбір
06.00,
07.20 «Kids time» 06.05
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
М/с «Том і Джеррі» 07.25 «Орел і до ЧС- 2022 г. Прем’єра 19.50
14.45 «Одруження наосліп»
решка» 09.20 Т/с «Надприродне» Верес - Олександрія. Чемпіонат
17.10 Т/с «Величне століття.
України 22.50 Металіст - Нива
(16+) 12.55 «Кохання на
Роксолана»
(Т). Чемпіонат України. Перша ліга
виживання» (16+) 14.55 Х/ф
20.43 «Проспорт»
«КОЛОМБІАНА»
(16+)
17.00
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена
ТЕТ
«Хто зверху?» (12+) 19.00 «Екси»
Страшко»
06.00 ТЕТ Мультиранок
(16+) 20.55 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
22.35 Т/с «Любов без пам’яті»
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
(12+)
(12+) 22.55 Х/ф «АНТИГАНГ»
10.30 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ У
23.50 Х/ф «ПРИВИД» (16+)
(16+)
ВИСОКОСНИЙ РІК» (16+)
12.20 4 весілля
ІНТЕР
МЕГА
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
05:00 «Телемагазин»
06:00 Судіть самі 06:50 Страх у Екстремальний сезон
05:30, 22:05 «Слідство вели... з твоєму домі 07:40 Бандитський 15.00, 02.15 Зірки, чутки та
Леонідом Каневським»
галлівуд
Київ 10:10, 01:30 Речовий
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 доказ 11:20 Гарячі точки 12:20 16.00, 03.05 Панянка-селянка
Новини
18.00 СуперЖінка 2
Теорія Змови 13:15 Прихована
19.00 Одного разу під Полтавою
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
реальність
14:10,
04:20
Дика
21.00, 23.30, 01.45 Країна У
Інтером»
природа Чилі 15:10 Земні
23.00, 01.00 Сімейка У
10:00, 11:05 «Корисна
катаклізми 16:05, 21:45 Як
00.00 Т/с «Королі палат»
програма»
05.50 Корисні підказки
12:25 Х/ф «ШКОЛА ХОРОШИХ влаштований Всесвіт 17:00,
22:40 Він і вона. Бій за життя
ДРУЖИН»
НТН
17:55, 00:30 Битва цивілізацій
14:40, 15:40 «Htxдок»
18:55, 23:35 Крізь простір і час
16:25 «Речдок. Особливий
05.00 «Top Shop»
випадок»
з Мораном Фріменом 19:50
06.20 «Свідок. Агенти»
18:00, 19:00, 04:05 Ток-шоу
07.50, 09.00, 17.00, 02.45
Неймовірні винаходи 20:50
«Стосується кожного»
«Випадковий свідок»
Таємниця глибин з Джеремі
20:00, 03:35 «Подробиці»
Вейдом 02:30 Вирішальні битви 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15
21:00 «Речдок. Велика справа»
II світової 03:20 Україна: забута «Свідок»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
23:50 Х/ф «ПЕРЕКЛАДАЧІ»
історія 05:10 Містична Україна
Маямі» (16+)
01:50 Т/с «Її чоловіки»
14.45 Т/с «Підрозділ» (16+)
К-1
УКРАЇНА
18.20 «Будьте здоровi»
06.30 «TOP SHOP»
23.00, 03.35 Т/с «Нарко» (18+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.00 М/с «Юху та його друзі»
00.40 «Легенди бандитського
Україною
08.35 «Ух ти show»
Києва»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
01.35 «Правда життя»
Сьогодні
09.40 «Орел і Решка. На краю
03.05 «Правда життя. Професійні
09.00 Зірковий шлях
байки»
світу»
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.25
Надзвичайні новини 10.10 Скетчшоу «На трьох» (16+) 10.45,
13.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМІСІВ»
(16+) 12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір 20.20
Громадянська оборона 21.30
Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
22.25 Т/с «Доброволець» (16+)

06:00, 02:40 Енеїда
06:00 Я вдома
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:05, 05:10
Новини
07:05 Маршрутом змін
07:20 Невідомі Карпати
07:50 Буковинські загадки
08:05 Т/с «Курорт»
09:10 Телепродаж
09:45 Т/с «Серцебиття»
11:30 Д/с «Дикуни»
11:55, 20:00, 22:00 Д/ц «Дикі
острови»
13:10, 01:25 Прозоро. Про
актуальне
14:00 Країна пісень
15:10, 21:45, 00:10, 05:45 Спорт
15:20 Концерт. Наталія Валевська
16:15 Міста та містечка
16:30 Д/с «Світ дикої природи»
17:00 Прозоро. Про головне
18:20, 19:05 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
23:00 Перша шпальта
00:25 Т/с «Бальтазар»
03:40 Х/ф «СВАТАННЯ НА
ГОНЧАРІВЦІ»

М/с «Том і Джеррі» 07.25 «Орел і
решка» 09.25 Т/с «Надприродне»
(16+) 12.10 «Кохання на
виживання» (16+) 14.05 Х/ф
«ОСТРІВ» (16+) 17.00 «Хто
зверху?» (12+) 19.00 «Діти проти
зірок» 20.40 Х/ф «ХЛОПЧАКИНАЛЬОТЧИКИ» (16+) 22.45 Х/ф
«ТАЧКА 19» (16+)

МЕГА
06:00 Судіть самі 06:50 Страх у
твоєму домі 07:40 Бандитська
Одеса 10:10, 01:30 Речовий
доказ 11:20 Гарячі точки 12:20
Теорія Змови 13:10 Прихована
реальність 14:10, 04:20 Дика
природа Чилі 15:10 Земні
катаклізми 16:05, 21:45 Як
влаштований Всесвіт 17:00,
22:40 Він і вона. Бій за життя
17:55, 00:30 Битва цивілізацій
18:55, 23:35 Крізь простір і час
з Мор аном Фріменом 19:50
Неймовірні винаходи 20:50
Таємниця глибин з Джеремі
Вейдом 02:30 Вирішальні битви
2 світової 03:20 Україна: забута
історія 05:10 Містична Україна

1+1

К-1

05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.35, 23.35 Т/с «Любов без
пам’яті» (12+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.40, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00, 11:05 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ
НАПРОКАТ»
14:40, 15:40 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 04:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:30 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «СПРАВА СК 1»
02:05 Х/ф «ДІДЬКА ЛИСОГО»
04:50 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
12.30 Історія одного злочину
(16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
(12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання.
Повернення» (16+)
23.10 Т/с «Мертві лілії» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
08.20 «МастерШеф» (12+)
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»
(16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019» 06.15 Х/ф
«РЕМБО-3» (16+) 08.15 Х/ф
«РЕМБО: ОСТАННЯ КРОВ»
(16+) 10.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями» 12.05 Т/с «Опер за
викликом-5» (16+) 14.00, 16.55,
19.30 «Загублений світ» 17.55
«Секретні матеріали» 18.15
«Спецкор» 18.50 «Джедаі» 19.25
«Спорт Тайм» 20.25, 21.25 Т/с
«Козирне місце» (16+) 22.25 Т/с
«CSI: Місце злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Вітеcс - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів 07.45,
18.30 Передмова до 7 та 8 турів.
Відбір до ЧС- 2022 08.15 Колос Чорноморець. Чемпіонат України
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 11.00 Фенербахче Касимпаша. Чемпіонат Туреччини
12.50 Топ-матч 13.00 Верес
- Олександрія. Чемпіонат України
14.50 Yellow 15.20 Передмова
до фінальної стадії. Ліга Націй
УЄФА 15.50 Італія - Іспанія. 1/2
фіналу. УЄФА ЄВРО 2020 г. 19.20
Металіст - Нива (Т). Чемпіонат
України. Перша ліга 21.00, 23.40
«Ліга Націй. Матч-центр» 21.30
LIVE. Італія - Іспанія. 1/2 фіналу.
Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «ОТЖЕ, ВІЙНА» (16+)
12.30 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 02.15 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
18.00 СуперЖінка 2
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00, 23.30, 01.45 Країна У
23.00, 01.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»
05.50 Корисні підказки

НТН

05.00 «Top Shop»
06.25 «Будьте здоровi»
06.30 Ранок у великому місті
07.55, 09.00, 17.00, 03.00
08.45 Факти. Ранок 09.15,
«Випадковий свідок»
19.25 Надзвичайні новини 10.10
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
Скетч-шоу «На трьох» (16+) 10.25, «Свідок»
13.15 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
12.45, 15.45 Факти. День 13.25, Маямі» (16+)
16.15 Т/с «Пес» (16+) 18.45, 21.05 14.50 Т/с «Підрозділ» (16+)
Факти. Вечір 20.20 Секретний
18.20 «Вартість життя»
фронт 21.30 Т/с «Дільничний
23.00, 03.25 Т/с «Нарко» (18+)
з ДВРЗ-2» (16+) 22.25 Т/с
00.55 «Легенди бандитського
«Доброволець» (16+)
Києва»
01.55 «Правда життя»
НОВИЙ КАНАЛ
03.05 «Правда життя. Професійні
байки»
06.00, 07.20 «Kids time» 06.05

ICTV

ЧЕТВЕР, 7 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

10:00, 11:05 «Корисна
програма»
06:00, 02:40 Енеїда
12:25 Х/ф «ДОПОКИ ВЕСІЛЛЯ
06:00 Я вдома
НЕ РОЗЛУЧИТЬ НАС»
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 14:40, 15:35 «Речдок»
18:00, 21:00, 23:35, 02:05, 05:10 16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
Новини
18:00, 19:00, 04:00 Ток-шоу
07:05 Маршрутом змін
«Стосується кожного»
07:20 Невідомі Карпати
07:50, 16:25 Буковинські загадки 20:00, 03:30 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
08:05 Т/с «Курорт»
22:55 Д/п «Нюрнберзький
09:10 Телепродаж
процес»
09:45 Т/с «Серцебиття»
00:00 Х/ф «СПРАВА КОЛЛІНІ»
11:30 Д/с «Дикуни»
02:15 Х/ф «ПРО НЬОГО»
11:55, 20:00, 22:00 Д/ц «Дикі
острови»
УКРАЇНА
13:10, 01:25 Прозоро. Про
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
актуальне
Україною
14:00 Країна пісень
15:10, 21:45, 00:10, 05:45 Спорт 07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
15:20 Концерт. Анатолій Гнатюк
16:30 Д/с «Боротьба за
09.00 Зірковий шлях
виживання»
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
17:00 Прозоро. Про головне
2» (12+)
18:20, 19:05 Соціальне ток-шоу 12.30 Історія одного злочину
«По-людськи»
(16+)
23:00 Схеми. Корупція в деталях 14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
00:25 Т/с «Бальтазар»
(12+)
03:40 Х/ф «ІВАН
20.10 Ток-шоу «Говорить
МИКОЛАЙЧУК. ПОСВЯТА»
Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання.
1+1
Повернення» (16+)
05.30 «Життя відомих людей»
23.10 Слідами української
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
екології. Кочове сміття.
«Сніданок з 1+1»
Частина друга
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.50 Т/с «Мертві лілії» (12+)
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
СТБ
«Телевізійна служба
новин»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
09.25, 10.20 «Життя відомих
05.50 Т/с «Комісар Рекс»
людей 2021»
08.50 «МастерШеф» (12+)
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.45 «Одруження наосліп»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна17.10 Т/с «Величне століття.
Новини»
Роксолана»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.36 «Проспорт»
19.05 «СуперМама» (12+)
20.38 «Чистоnews 2021»
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти»
20.45 Т/с «Моя улюблена
(16+)
Страшко»
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР

ICTV

05:05, 04:50 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.25
Надзвичайні новини 10.10 Скетчшоу «На трьох» (16+) 10.20, 13.15
Х/ф «СТЕЛС» (16+) 12.45, 15.45
Факти. День 13.20, 16.15 Т/с
«Пес» (16+) 18.45, 21.10 Факти.

П’ЯТНИЦЯ, 8 ЖОВТНЯ
Вечір 20.20 Антизомбі 21.30
Т/с «Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
22.25 Т/с «Доброволець» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 «Kids time» 06.05
М/с «Том і Джеррі» 07.25 «Орел і
решка» 09.25 Т/с «Надприродне»
(16+) 13.05 «Кохання на
виживання» (16+) 15.00 Х/ф
«ЛЮСІ» (16+) 16.55, 19.00
«Хто зверху?» (12+) 21.00 Х/ф
«АУДИТОР» (16+) 23.45 Х/ф
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ СЕДАН»
(16+)

МЕГА
06:00 Судіть самі 06:50 Страх у
твоєму домі 07:50 Бандитський
Київ 10:15, 01:30 Речовий
доказ 11:25 Гарячі точки 12:25
Теорія Змови 13:20 Прихована
реальність 14:10, 04:05 Дика
природа Чилі 15:10 Земні
катаклізми 16:05, 21:45 Як
влаштований Всесвіт 17:00,
22:40 Він і вона. Бій за життя
17:55, 00:30 Битва цивілізацій
18:55, 23:35 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом 19:50
Неймовірні винаходи 20:50
Таємниця глибин з Джеремі
Вейдом 02:30 Вирішальні
битви II світової 03:20 Академік
Корольов 04:55 Містична
Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.45, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.30, 20.00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

«Секретні матеріали» 18.15
«Спецкор» 18.50 «Джедаі» 19.25
«Спорт Тайм» 19.30 «Секретні
матеріали 2021» (дайджест)
20.25, 21.25 Т/с «Козирне місце»
(16+) 22.25 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 14.00 Топ-матч
06.10 Аякс - Утрехт. Чемпіонат
Нідерландів 08.10 Нива (Т) Оболонь. Чемпіонат України.
Перша ліга 10.00, 15.00, 19.00,
22.30 Футбол NEWS 10.20, 13.00,
21.00, 23.40 «Ліга Націй. Матчцентр» 10.55 Італія - Іспанія. 1/2
фіналу. Ліга Націй УЄФА 13.30
Передмова до 7 та 8 турів. Відбір
до ЧС- 2022 14.15 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 15.20 ПСВ
- Спарта. Чемпіонат Нідерландів
17.10 «FAN TALK» 19.20 Львів
- Дніпро-1. Чемпіонат України
21.35 LIVE. Бельгія - Франція. 1/2
фіналу. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Між небом та
землею» (16+)
12.15 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 02.15 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
18.00 СуперЖінка 2
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00, 23.30, 01.45 Країна У
23.00, 01.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»
05.50 Корисні підказки

НТН

05.00 «Top Shop»
06.20 «Вартість життя»
07.50, 09.00, 17.00, 03.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+)
2+2
14.45 Т/с «Підрозділ» (16+)
06.00 Х/ф «ВИЩА СИЛА» (16+) 18.20, 02.00 «Правда життя»
07.55 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
23.00, 03.35 Т/с «Нарко» (18+)
10.05 Т/с «Мисливці за
00.55 «Легенди бандитського
реліквіями» 12.00 Т/с «Опер
Києва»
за викликом-5» (16+) 13.50,
03.05 «Правда життя.
16.55 «Загублений світ» 17.55
Професійні байки»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05.05, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.05, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жіночий квартал»
23.35 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
07:15 «Слово Предстоятеля»
07:25 М/ф «Мадагаскар»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Все для тебе»
11:00 «Позаочі»
12:00 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ»
13:50, 03:55 Х/ф «ТИ - МЕНІ,
Я - ТОБІ»

15:30 Т/с «Голос янгола»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Место встречи»
22:10 Т/с «Хрещена»
01:45 Х/ф «ХРОНІКИ ЗРАДИ»
03:30 «Мультфільм»

УКРАЇНА
07.00, 15.00 Сьогодні
07.30 Т/с «Люся. Інтерн» (12+)
09.30 Т/с «Несолодка помста»
(12+)
14.00, 15.20 Т/с «Помилки
молодості» (16+)
18.50 Футбол. Відбір до ЧС2022 Фінляндія - Україна
21.00 Співають всі!
23.30 Що? Де? Коли?

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30, 10.55 Т/с «Колір помсти»
(16+)
07.50 «Неймовірна правда про
зірок»
16.40, 23.10 «Хата на тата» (12+)
19.00 «МастерШеф» (12+)

ICTV
05.10 Скарб нації 05.20 Еврика!
05.25 Факти 05.55 Не дай себе
обдурити 06.50 Секретний
фронт 07.50 Прихована
небезпека 08.45 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ-2» (16+) 12.35, 13.00
Х/ф «ДРАКУЛА: НЕВІДОМА
ІСТОРІЯ» (16+) 12.45 Факти.
День 14.30 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) 16.15 Х/ф
«ВАРКРАФТ: ПОЧАТОК» (12+)
18.45 Факти. Вечір 19.10 Х/ф
«ДЖОН ВІК» (16+) 21.05 Х/ф
«ДЖОН ВІК-2» (16+) 23.35 Х/ф
«СТЕЛС» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти блондинок?»
(12+) 08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Посіпаки» 10.05
«Орел і решка.Земляни» 11.00
«Орел і решка.Чудеса свiту»
12.10 «Орел і решка» 13.10
«Хто зверху?» (12+) 15.10 М/ф

1+1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00 «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, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Ліга сміху 2021»
22.35 «Маскарад»

10:00, 11:05 «Корисна
програма»
12:25 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА»
14:40, 15:40, 01:10 «Речдок»
16:25 «Речдок. Велика справа»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «АННА КАРЕНІНА»
03:35 Д/п «Війна всередині нас»
04:25 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.45 Т/с «Скажи мені правду»
14.40, 15.30 Т/с «Все, що
захочеш»
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06.45, 19.00, 22.50 «Холостячка
Злата Огнєвіч» (12+)
10.55, 23.40 «Як вийти заміж»
(16+)
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок 09.15,
19.25 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 23.00 Скетч-шоу
«На трьох» (16+) 12.45, 15.45
Факти. День 14.15, 16.15 Т/с
«Дільничний з ДВРЗ-2» (16+)
18.45 Факти. Вечір

«ЧЕСНИЙ ЗЛОДІЙ» (16+)
23.55 Х/ф «МОРЕ СПОКУСИ»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Фенербахче - Касимпаша.
Чемпіонат Туреччини 08.10
МЕГА
Поділля - Альянс. Чемпіонат
06:00 Судіть самі 06:50 Страх у України. Перша ліга 10.00,
твоєму домі 07:40 Бандитська 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
Одеса 10:05, 01:30 Речовий
NEWS 10.20, 12.45 «Ліга
доказ 11:15 Гарячі точки 12:15 Націй. Матч-центр» 10.55
Теорія Змови 13:05 Прихована Бельгія - Франція. 1/2 фіналу.
реальність 14:05, 04:05 Дика
Ліга Націй УЄФА 13.15
природа Чилі 15:05 Дикий
Ворскла - Інгулець. Чемпіонат
і живий. Місце надії 16:05,
України 15.20 ПСВ - Спарта.
21:45 Як влаштований Всесвіт
17:00, 20:50 Таємниця глибин Чемпіонат Нідерландів 17.10
«FAN TALK» 19.20 Огляд матчу
з Джеремі Вейдом 17:55
«Італія - Іспанія. 1/2 фіналу». Ліга
Гучна справа 18:55, 23:35
Націй УЄФА 19.40 Yellow 19.55
Крізь простір і час з Морганом
Огляд матчу «Бельгія - Франція.
Фріменом 19:50 Неймовірні
1/2 фіналу». Ліга Націй УЄФА
винаходи 22:40 Він і вона.
20.15 Передмова до 7 та 8 турів.
Бій за життя 00:30 Битва
Відбір до ЧС- 2022 г. 20.45,
цивілізацій 02:30 Вирішальні
23.40 «Відбір до ЧС-2022. Матчбитви II світової 03:20 Борис
Патон. Інтерв’ю століття 04:55 центр» 21.35 LIVE. Туреччина Норвегія. Відбір до ЧС- 2022
Телеформат 05:15 Містична
Україна

К-1

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
06.30 «TOP SHOP»
10.30 М/ф «Кіт у чоботях»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
12.15 4 весілля
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
09.30 «Орел і Решка. На краю
Екстремальний сезон
світу»
15.00, 02.15 Зірки, чутки та
10.30 «Орел і Решка.
галлівуд
Перезавантаження»
16.00, 03.05 Панянка-селянка
12.30, 20.00 «Орел і Решка.
18.00 СуперЖінка 2
Дива світу 2»
19.00 Одного разу під
Полтавою
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 21.00, 01.00, 01.45 Країна У
00.00 Т/с «Королі палат»
18.00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
05.50 Корисні підказки
ПЕРЕПОЛОХ»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
НТН

2+2

06.00 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
(16+) 08.10 Х/ф «КОН
ЕКСПРЕС» (16+) 10.05 Т/с
НОВИЙ КАНАЛ «Мисливці за реліквіями» 12.00
06.00, 07.20 «Kids time» 06.05
Т/с «Опер за викликом-5» (16+)
М/с «Том і Джеррі» 07.25 «Орел 13.50 «Загублений світ» 17.55
і
решка»
09.25
«Пекельна
ІНТЕР
«Секретні матеріали» 18.15
05:20, 23:20 «Слідство вели... з кухня» 11.50 «Екси» (16+) 13.40 «Спецкор» 18.50 «Джедаі»
«Діти проти зірок» 15.15 Х/ф
Леонідом Каневським»
19.25 «Спорт Тайм» 19.30 Х/ф
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 «АНТИГАНГ» (16+) 17.10 Х/ф
«ПАРК
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
«ВИКРАСТИ
ЗА
60
СЕКУНД»
Новини
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
(16+) 19.45 Х/ф «НІЧНИЙ
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ВТІКАЧ» (16+) 22.00 Х/ф
ПЕРІОДУ-2»
Інтером»

05.00, 04.55 «Top Shop»
06.20, 01.50 «Правда життя»
07.55, 09.00, 17.00, 02.50
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
«Свідок»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+)
14.45 Х/ф «ДІМ СОНЦЯ, ЩО
СХОДИТЬ» (16+)
18.20 «Таємниці світу»
23.00, 03.25 Т/с «Нарко» (18+)
00.50 «Легенди бандитського
Києва»
02.55 «Правда життя.
Професійні байки»

НЕДІЛЯ, 10 ЖОВТНЯ

СУБОТА, 9 ЖОВТНЯ
06:00, 06:00, 04:10 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 23:45,
03:15, 05:35 Новини
07:10 Мультфільм
08:05 Д/с «Дикі Дива»
08:30, 03:40 #ВУКРАЇНІ
09:10 Телепродаж
09:40 Відтінки України
10:10 Х/ф «ІСУС. БОГ І
ЛЮДИНА»
13:40 Х/ф «СВАТАННЯ НА
ГОНЧАРІВЦІ»
15:20 Країна пісень
16:25, 00:10 Х/ф «ТРІСТАН ТА
ІЗОЛЬДА»
18:50 Т/с «Злочини минулого міжнародні версії»
21:25 Д/с «Тваринна зброя»
22:25 Д/с «Світ дикої природи»
02:15 Неймовірні світи
Ціолковського
03:00 Невідомі Карпати
05:05 Геолокація: ВОЛИНЬ

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 04:40 Енеїда
06:00 Я вдома
06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 00:25, 02:10,
05:10 Новини
07:05 Маршрутом змін
07:20 Невідомі Карпати
07:50 Буковинські загадки
08:05 Т/с «Курорт»
09:10 Телепродаж
09:45 Т/с «Серцебиття»
11:30 Д/с «Дикуни»
11:55 Д/ц «Дикі острови»
13:10, 01:15 Прозоро. Про
актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:45, 01:00, 02:45,
05:45 Спорт
15:20 Концерт. Пісні про
кохання
16:30 Д/с «Боротьба за
виживання»
17:00 Прозоро. Про головне
18:20, 19:05 Соціальне ток-шоу
«По-людськи»
20:00 Д/с «Тваринна зброя»
22:00 Х/ф «ТРІСТАН ТА
ІЗОЛЬДА»
03:00 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік»

«Корпорація монстрів» 17.00
М/ф «Університет монстрів»
19.00 Х/ф «МУМІЯ» (16+) 21.40
Х/ф «МУМІЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
(16+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:55
Речовий доказ 10:05 Правда
життя 11:10, 18:05 У пошуках
істини 12:05, 00:00 Битва
цивілізацій 13:05 Таємниці
людського мозоку 14:05 Земля:
наш час 17:05 Повітряні воїни
19:00 Дива нашого життя 20:00
Таємниця глибин з Джеремі
Вейдом 21:00 Небезпечна
планета 01:00 Дика природа
Чилі 01:50 Містична Україна
02:35 Телеформат

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.10 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
(16+)
12.00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
14.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)

11.10 Німеччина - Румунія.
Відбір до ЧС- 2022 13.40 Огляд
1-го ігрового дня. Відбір до ЧС2022 15.20, 21.55 Yellow 15.30
Фінляндія - Україна. Відбір до
ЧС- 2018 17.15 Передмова до
7 та 8 турів. Відбір до ЧС- 2022
17.45, 20.55 «Головна команда»
18.50 LIVE. Фінляндія - Україна.
Відбір до ЧС- 2022 22.05 LIVE.
Португалія - Катар. Контрольна
гра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.50 Х/ф «ОСЛЯЧА ШКУРА»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 01.55,
02.55 Одного разу під Полтавою
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 01.10
Країна У
17.00 Х/ф «ТІЛЬКИ ДЛЯ
ЗАКОХАНИХ» (16+)
18.45 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»
20.30 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
(16+)
22.50 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНА
ПАРОЧКА» (16+)
02.25 Сімейка У
03.25 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 02:25 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:00, 01:30, 05:35 Новини
07:10 Мультфільм
08:20 Д/с «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 Неймовірні світи
Ціолковського
14:25 Телепродаж
15:00 UA:Фольк. Спогади
16:15 Концерт. Хорея Козацька
17:20 Т/с «Злочини минулого міжнародні версії»
19:30 Д/с «Тваринна зброя»
20:20 Д/с «Боротьба за
виживання»
21:25, 03:50 Х/ф «ВОЛЛІС І
ЕДВАРД»
23:20 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+
00:25 Д/ф «Вибір»
01:55 #ВУКРАЇНІ
03:20 Геолокація: ВОЛИНЬ

НТН

05.55 «Легенди бандитської
Одеси»
2+2
06.55 Х/ф «ВІДЬМА»
06.00 «Шалені перегони 2018»
09.10 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
07.00 «Джедаі 2020» 09.00
11.05 «Легенди карного
«Загублений світ» 13.10 Х/ф
розшуку»
«ВТОРГНЕННЯ: БИТВА ЗА РАЙ»
13.25 «Випадковий свідок.
(16+) 15.10 Х/ф «ПЕРЛИНИ
Навколо світу»
ДРАКОНА» 16.55 Х/ф
14.40 Т/с «Коломбо» (16+)
«АВТОМОНСТРИ» 18.55 Х/ф
«ЕКВІЛІБРІУМ» (16+) 21.00 Х/ф 19.00, 03.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
«АВАТАР» (16+)
ДВОХ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗБИТОК» (16+)
ФУТБОЛ-1
23.55 Х/ф «СПЕКА» (16+)
06.00 Огляд матчу «Італія 02.00 «Таємниці кримінального
Іспанія. 1/2 фіналу». Ліга Націй
УЄФА 06.20 Латвія - Нідерланди. світу»
03.35 «Випадковий свідок»
Відбір до ЧС- 2022 08.10
03.50 «Речовий доказ»
Туреччина - Норвегія. Відбір до
04.15 «Правда життя.
ЧС- 2022 10.00, 15.00, 19.45,
23.00 Футбол NEWS 10.20, 13.00 Професійні байки»
«Відбір до ЧС-2022. Матч-центр» 04.45 «Top Shop»

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
11.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021»
21.00 «Танці з зірками 2021»

ІНТЕР
05:20 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА»
07:25 Х/ф «ПЛАКСІЙ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:55 «Інше
життя»
12:50 «Речдок. Велика справа»
17:20 Х/ф «СМЕРТЬ НА НІЛІ»
20:00 «Подробиці тижня»

22:00 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ»
23:55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
02:05 «Речдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.55 Т/с «Вір мені» (12+)
13.00 Т/с «Кровна помста»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Виховання
почуттів» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Доля на ім’я любов»
(12+)

СТБ
05.25 Т/с «Кафе на Садовій»
(12+)
09.35 «МастерШеф» (12+)
13.45 «СуперМама» (12+)
18.40 «Битва екстрасенсів»
(16+)
21.00 «Один за всіх» (16+)
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.10 Не дай себе обдурити
05.55 Антизомбі 06.50
Громадянська оборона 07.50,
13.00 Т/с «Доброволець» (16+)
12.45 Факти. День 13.55 Т/с
«Пес» (16+) 18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «ДЖОН ВІК-3»
(16+) 23.50 Х/ф «ПАСАЖИР»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 «Kids time» 06.05
М/ф «Том і Джері. Мотор» 08.05
М/ф «Корпорація монстрів»
09.50 М/ф «Університет
монстрів» 11.45 Х/ф «СКАРБ
АМАЗОНКИ» (16+) 13.50 Х/ф
«МУМІЯ» (16+) 16.20 Х/ф
«МУМІЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
(16+) 19.00 Х/ф «МУМІЯ:
ГРОБНИЦЯ ІМПЕРАТОРА
ДРАКОНІВ» (16+) 21.05 Х/ф

«ЦАР СКОРПІОНІВ» 23.00
«Вар’яти» (12+)

МЕГА
06:00, 01:50, 05:10 Містична
Україна 06:45 Випадковий
свідок 09:00 Речовий доказ
10:10 Правда життя 11:15,
18:05 У пошуках істини 12:10
Битва цивілізацій 13:10
Таємниці людського мозоку
14:05 Небезпечна планета
17:05 Повітряні воїни 19:00
Дива нашого життя 20:00
Таємниця глибин з Джеремі
Вейдом 21:00 Земля: наш
час 00:00 Гучна справа 01:00
Дика природа Чилі 02:40
Бандитський Київ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Ух ти show»
09.20 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
(16+)
12.20 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
(16+)
14.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23.00 Т/с «Ганнібал» (18+)

2+2
06.00 «Шалені перегони
2018» 07.10 «Загублений світ»
11.20 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
ЧЕРЕПИ» (16+) 13.10 Х/ф
«ПАРК ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
15.50 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ-2» 18.15 Х/ф «ПАРК
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ-3»
20.05 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ» 22.30 Х/ф
«ОСНОВНИЙ ІНСТИНКТ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Огляд матчу «Бельгія Франція. 1/2 фіналу». Ліга Націй
УЄФА 06.20 Литва - Болгарія.

Відбір до ЧС- 2022 г. 08.10
Португалія - Катар. Контрольна
гра 10.00, 15.00, 19.00, 22.30
Футбол NEWS 10.20, 13.20
«Головна команда» 11.30
Фінляндія - Україна. Відбір до
ЧС- 2022 14.15 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
15.20, 17.55 «Ліга Націй. Матчцентр» 15.50 LIVE. Матч за 3-є
місце. Ліга Націй УЄФА 16.45,
20.20 Yellow 18.25 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
19.20 Відбір до ЧС- 2022 Огляд
туру. Прем’єра 20.30 «Великий
футбол» 21.30 LIVE. Матч.
Фінал. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 М/ф «Гніздо дракона»
11.45 Х/ф «КРАСУНЯ Й
ЧУДОВИСЬКО»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 01.25 Одного разу під
Полтавою
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Країна У
18.00 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ»
(16+)
20.20 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА: НАСЛІДКИ»
23.05 Х/ф «ТРІШКИ ВАГІТНА»
(16+)
02.40 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

НТН
05.15 Х/ф «ТАКА ПІЗНЯ, ТАКА
ТЕПЛА ОСІНЬ»
06.50 «Слово Предстоятеля»
06.55 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.25 Т/с «Коломбо» (16+)
13.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОХ» (16+)
15.50 Х/ф «ЗБИТОК» (16+)
18.00 «Легенди карного
розшуку»
22.10 Х/ф «АТАКА ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ» (16+)
23.55 Х/ф «СПЕКА» (16+)
01.55 «Речовий доказ»
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n «Ти живи сто віків...»

Фото Антона ОНИЩУКА.
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n Особистість

Кость Волиняка гострив
своє перо у нашій газеті
На Воздвиження Чесного Хреста, у день
народження найповажнішого видання краю,
завжди згадуємо журналістів, які творили
«Волинь» упродовж 82 років. Серед багатьох
яскравих особистостей, що залишили помітний
слід у пам’яті колег, читачів, є і незабутній
Феодосій Мандзюк (на фото), якому 25 вересня
виповнилося б 70
Жоден концерт славнозвісного народного аматорського колективу профспілок України «Освітянка»
з Горохова не відбувається без пісень Степана Кривенького.

Фестиваль пам’яті Степана
Кривенького зробив Горохів
пісенною столицею Волині
Минулої неділі
з різних куточків нашої
області, сусідньої
Рівненщини і навіть
Києва сюди, наче
соловейки, зліталися
люди, закохані
в пісню. Відкритим
фестивалем-конкурсом
вокально-хорового
мистецтва «Волинь
моя, краса моя» місто
вшановувало пам’ять
Степана Кривенького —
заслуженого працівника
культури України,
Почесного громадянина
області, автора піснігімну нашого краю
і багатьох інших творів
Леся ВЛАШИНЕЦЬ,
донька композитора

алант Степана Федоровича — то дорогоцінна перлина,
наша гордість. Мистецьке
дійство на його честь будемо
робити щоразу унікальнішим,
масштабнішим, велелюднішим. Всеукраїнським і міжнародним! Таким, щоб усім,
хто хоч раз побував на ньому
в Горохові, хотілося приїхати
сюди знову, — таке амбітне
завдання ставив перед собою міський голова Віктор
Годик. І разом зі своєю командою та управлінням культури,
з питань релігій і національностей облдержадміністрації,
обласним науково-методичним центром культури, за фінансової підтримки знаних
на Волині аграріїв-доброчинців Тараса Щерблюка, Євгена
Дудки, Сергія Голікова, інших
меценатів, дотримав слова.
…Ще до початку дійства
понад 300 його учасників
(27 творчих колективів) отримали оригінальні медалі з вирізьбленим портретом композитора. Після цього фестиваль розпочався позивними
«Волинь моя», піснею «Доля»
у виконанні тріо «Відлуння»
(Василь Гриб, Олександр
Шепшелей, Іван Якушик) під
акомпанемент оркестру Горохівської музичної школи
(керівник Олександр Касько),
віршем про красу рідної Волині й запрошенням на сцену
для вітального слова дітей
композитора: доньки (автор-

-Т

Голова журі Василь Чепелюк дякує керівникові народної
аматорської чоловічої капели «Просвіта» Тамарі Мельник
за чудовий виступ колективу, а міський голова Віктор Годик
вручає гран-прі та особисту премію 2000 гривень.

ки цієї публікації) та народного аматорського хору «Хлібодар» із села Вільхівка (керівник Володимир Онищук).
До слова, з нагоди 80-річчя
Степана Кривенького і Року
Кривенького, оголошеного
на Горохівщині, заснований
ним «Хлібодар» Горохівська
міська рада й Тарас Щерблюк
порадували добротними не-

« Ізнавітаннями
свято прибули
народний депутат
України Вячеслав
Рубльов, депутат
Волинської облради
Віктор Харчук.

»

дешевими обновками – чоботами, чоловічими сорочками,
іншими аксесуарами.
Із вітаннями на свято прибули народний депутат України Вячеслав Рубльов, депутат
Волинської облради Віктор
Харчук. Увагу до ініціативи
Горохівської мерії засвідчили
начальник управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації Ольга Чубара, заступник начальника Валерій
Дмитрук, заступник голови,
керуючий справами Луцької
районної ради Андрій Лев,
помічниця голови райради
Віра Баландіна, начальник
управління гуманітарної по-

літики Луцької райдержадміністрації Андрій Мельник,
головний редактор «Волині»
Олександр Згоранець та інші
почесні гості. Професіоналізм та душу в сценарій і організацію фестивалю вклали
начальник відділу культури Горохівської міської ради Олександр Шепшелей, директор
і методистка Горохівського
НД «Просвіта» Тарас Гриб й
Іванна Шлапак, котрі були ведучими свята, вся мистецька
спільнота Горохівщини.
За словами Віктора Годика, фестиваль неодмінно
стане брендом Горохова.
Згадкою про нього будуть
керамічні іменні статуетки,
зроблені народним умільцем із села Журавники
Сергієм Яремчуком за дизайном художника Василя
Музичука. Гран-прі конкурсу та премію 2000 гривень
від горохівського міського
голови отримала народна
аматорська чоловіча хорова капела Горохівського НД
«Просвіта» (керівник Тамара
Мельник, концертмейстер
Марія Лотвін). Після цього Віктор Годик і Тарас Щерблюк
вручили переможцям у трьох
номінаціях грошові нагороди, вироби вихованців Горохівського БДЮТ, благодійної
місії «Сонце любові», а члени
журі — дипломи учасників
фестивалю.
Більше фото і відео
з фестивалю — на сайтіі
VOLYN.COM.UA

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

цієї нагоди минулої п’ятниці у Волинській обласній бібліотеці імені Олени
Пчілки відбувся вечір «Феодосій Мандзюк — митець з волинського родоводу». Автор
32 книжок, журналіст, краєзнавець, сатирик багатьом відомий як дотепний, іронічний,
принциповий Кость Волиняка,
як редактор, видавець, але
рідні й друзі кажуть про нього
насамперед як про світлу і добру людину, життя якої передчасно обірвала важка недуга.
Цьогоріч у видавництві
«Волинянин» вийшла друком
книга «На добру згадку… Феодосій Мандзюк». Її підготували
дружина Світлана Василевська
і сини Денис та Максим Мандзюки, зібравши й упорядкувавши спогади про письменника
й журналіста, його твори, світлини різних років. Кожна сторінка цієї гарної книги дихає
любов’ю, теплом, щирістю. Є
у ній і розповіді про той період
життя Феодосія, коли він працював у «Радянській Волині»,
був завідувачем відділу пропаганди та агітації.
Студенткою-п’ятикурсни-

З

ництві «Надстир’я» — головним
редактором, директором. Допомагав народитися книгам
волинських авторів і сам став
на письменницьку стежку.
До речі, з його дружиною
Світланою мене познайомила
журналістська робота. Збирала матеріали про українські родини, переселені з Холмщини,
розпитувала нащадків — так
і зав’язалися добрі стосунки.
А коли довідалася, що саме
Світлана стала обраницею

знали, що Мандзюк за словом до кишені не лізе.
« Всі
Часто він на ходу складав доброзичливі епіграми,
читав друзям свої гуморески.
»
цею я проходила переддипломну практику під його керівництвом. І виявилося, що
в «найбільш ідейному» підрозділі видання, що тоді було
органом обкому КПРС, працював веселий, доброзичливий
і дуже творчий молодий чоловік. Коли заглядали в кабінет
Феодосія колеги, то буквально сипалися жарти, дотепи. Всі
знали, що Мандзюк за словом
до кишені не лізе. Часто він
на ходу складав доброзичливі епіграми, читав друзям свої
гуморески. Уже тоді журналіст гострив перо сатирика.
А ще — любив писати про історію Волині, її людей.
Згодом, будучи власкором «Молоді України» Феодосій заявив про себе як автор
резонансних розвідок про
волинські пам’ятки старовини. Він не боявся братися
за нове, міняти місце роботи,
сферу діяльності. На початку
1990-х із колегою Віктором
Семенюком вирішив видавати «Нате» — першу на Волині
приватну сатирично-гумористичну газету. Тоді й народився знаменитий псевдонім —
Кость Волиняка.
У 1994–1999 роках Феодосій Мандзюк працював у видав-

Феодосія Мандзюка, пораділа
за обох. Вони чудово доповнювали одне одного — веселі,
комунікабельні, людяні, багатогранні.
Тож зовсім не здивувалася, коли згодом Мандзюки заснували власне видавництво
«Волинянин», у яке кожен член
їхньої сім’ї мав змогу вкласти
свої здібності. Не випадково
сини Феодосія успадкували батьківську творчу «жилку», інакше й бути не могло,
вони ж — нащадки Костя Волиняки.
На якій би посаді не працював Феодосій Григорович —
був і заступником редактора,
і редактором газети — він ніколи не зраджував собі. І завжди дотримувався принципу —
не лукавити ні у професії,
ні у житті.
Про цей особливий талант
ювіляра згадували під час вечора пам’яті найближчі друзі,
відомі журналісти й письменники Євген Хотимчук та Віктор
Мазаний, земляк і старший
товариш Василь Залевський,
з яким Феодосій працював
у нашій газеті, заслужений
журналіст України Святослав
Пирожко і багато інших знаних
та шанованих людей. n
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n На замітку
Фото із сайту ic.pics.livejournal.com.
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n Спробуйте — не пошкодуєте!

ВИБИРАЄМО ЯКІСНИЙ СИР

Навіть взимку перша страва –
вітамінна і яскрава

На полицях
супермаркетів – стільки
видів цього продукту,
що очі розбігаються.
Який із них купувати?
знака хорошого сиру
– тонка і рівна, без тріщин чи інших пошкоджень скоринка, однорідна
консистенція. При нарізці він
не липне до ножа, його краї
не повинні тріскатися або
кришитися.
У розрізі продукт має
жовтий або світло-жовтий
колір. Якщо забарвлення занадто світле, значить, у ньому забагато солі або ж він

О

Саме такою вона, без сумніву, буде із заправкою для супу чи борщу, приготовленою з
овочів, вирощених на власному городі чи дачі. Це одна з тих заготовок, яка не тільки
суттєво спростить нам приготування обіду взимку, а й допоможе зберегти коренеплоди
невеличкого розміру, які в льосі довго не полежать – швидко всохнуть і поморщаться.
Тож пропонуємо різні варіанти ароматних і смачних приправ – від простих, із кількох
складників, до тих, що містять фактично весь набір інгредієнтів борщу

«ПІКАНТНА»

Любите гострі страви?
Запасіться заправкою
з гірким перцем
і часником. За бажанням
можна регулювати їхню
кількість, орієнтуючись
на свій смак
Інгредієнти: 3 кг помідорів, 3–4 стручки перцю чилі,
2–3 головки часнику, 2 кг цибулі, 1,5 кг моркви, 170 мл олії,
35 г солі, 80 мл оцту, чорний
перець до смаку.
Приготування. Очищені й
нарізані цибулю, моркву і буряк
по черзі з інтервалом у 5 хвин закладати в розігріту
р
розігр
рітту
лин
ію, протушкуват
ти
олію,
протушкувати
е разом 10 хвилин
н.
все
хвилин.
ерекрутити помід
доПерекрутити
помідоь,,
ри та гострий перець
перець,
одати пюре до ово
додати
ово-в, перемішати,
перемішати ,
чів,
роварити чвертьь
проварити
дини. Додати пе
години.
пе-ець, сіль і подріб
брець,
подрібну головку часник
ку,
нену
часнику,
тувати ще 5–7 хви
иготувати
хвиин, потому влити
влитти
лин,
цет, прокип’ятити
прокип’ятитти
оцет,
–3 хвилини, розкла
ас2–3
розкласроти в попередньо пр
проерилізовані банк
ки,
стерилізовані
банки,
крити стерильни
ими
закрити
стерильними
рячими кришками
и.
гарячими
кришками.
До речі. До бор
рщових
борщових
готовок можна додавати
заготовок
дь–які спеції, суш
шені трави,
будь–які
сушені

корінь імбиру, ароматну гвоздику — на свій смак, адже все
це, як мовиться, на любителя.
Але слід пам’ятати, що прянощі віддають основний смак
при настоюванні. Особливо
обережно потрібно бути з лавром, бо його листя у великій
кількості дає гіркоту.
«БОРЩИК У БАНЦІ»

Допоможе дуже швидко
зварити борщ, а також
може стати прекрасним
салатом — перекусом
або вечерею. Квасоля
підійде будь–яка:
темна, червона, біла,
велика, дрібна —
відповідно слід
регулювати час варіння
Інгредієнти: 1 кг квасолі,
2,5 кг помідорів, 2 ст. л. цукру,
2 ст. л. солі, 700 г буряків, 0,5 кг
солодкого перцю, 1 скл. олії,
8 ст. л. оцту, сіль та цукор —
до смаку.
Приготування. Квасолю замочити на 5–7 годин,
тоді відварити до м’якості,
але не переварювати, вона
повинна залишитися цілою.
Зцідити на сито або друшляк.
Помідори пропустити через
м’ясорубку, поставити на вогонь. Зняти з них пінку, що
з’являється при закипанні,
і варити 10–15 хвилин. Дрібними кубиками нарізати перець,
всипати до томатів, влити олію
і варити ще 5 хвилин. Додати
натертий буряк, перемішати,
через 5–7 хвилин всипати квасолю, цукор, тушкувати разом
15 хвилин, потому влити оцет,
прокип’ятити 7–8 хвилин, тоді
розкласти у простерилізовані
банки і герметично закрити.

Фото із сайту gotovim-doma.ru.

РОЗСОЛЬНИК
ПО-ЛІТНЬОМУ

Якщо ви полюбляєте цю
першу страву, не зайвим
буде подбати про
заготовку для неї на зиму
Інгредієнти: 1,5 кг свіжих
огірків, по 500 г цибулі і моркви, 300 г томатної пасти,
250 г перлової крупи або рису,
125 мл олії, 100 г цукру, 50 мл
оцту, 2 ст. л. солі.
Приготування. Нарізати тонкою соломкою огірки,
викласти в каструлю, додати
терту моркву, покраяну півкільцями цибулю, перемішати.
Відварити майже до готовності
перлову крупу або рис. Змішати
томатну пасту з олією, цукром,
сіллю, залити цим соусом овочі, ретельно вимішати й тушкувати протягом 35–40 хвилин,
постійно помішуючи. Додати
перловку чи рис, потримати
на вогні ще 7–8 хвилин, влити
оцет, проварити 2–3 хвилини, розкласти у стерилізовані
слоїки, закатати, укутати ковдрою і залишити до повного
охолодження.
«БУРЯЧОК»

Така заготовка
згодиться і для борщу
або салату (приміром
«Оселедця під шубою»),
і як самостійна
страва із котлетами,
биточками,
із картопляним пюре,
смаженою бульбою,
різноманітними кашами
й макаронами
Інгредієнти: 3 кг буряків,
3–4 великі цибулини, 1 кг болгарського перцю, 200 г цукру,
200 мл олії, 200 мл оцту, сіль
смакуу.
до смаку.
Приготування. Буря
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n Енциклопедія спецій

А ВИ ЗІБРАЛИ НАСІННЯ КРОПУ?
Фото із сайту remontu.com.ua.

«АРОМАТНИЙ СУПЧИК»

Таку заправку можна
додавати не лише
до першої страви, а й
до м’яса, тушкованих
овочів, підливи
Інгредієнти: 1 кг моркви,
1 кг цибулі, 1 кг помідорів, 300 г
болгарського перцю, по 300 г
зелені кропу та петрушки, 800 г
солі.
Приготування. Моркву
потерти на середній тертці.
Цибулю, томати та болгарський перець перекрутити
через м’ясорубку. Кріп і петрушку дрібно посікти. Всі
інгредієнти зсипати в миску
і вимішати із сіллю. Розкласти
в сухі простерилізовані слоїки,
закрити капроновими кришками. Зберігати в холодильнику.
Таку заправку можна додавати
не лише до супів та борщів, а й
до печені, тушкованих овочів,
гуляшу, підливи тощо.
Зверніть увагу! Готуючи страви з додаванням заправки, враховуйте, що вона
містить значну кількість солі.

виготовлений із нежирного
молока. Сир, жовтий всередині, а по краях білуватий –
неякісний.
Цей продукт швидко вбирає аромати, тож не варто
купувати сир, поруч із яким
викладені риба, копченості
чи інші продукти зі специфічним запахом.
Звертайте увагу на термін придатності: ціла головка
може зберігатися від 1 до 6
місяців. Придбаний шматок
твердого сиру слід тримати
на нижній полиці холодильника за температури 5–8°С
не більше 10 діб. n

стане прекрасним
« Воно
доповненням для
солоних борошняних
виробів.

»

І не лише для того, аби
посіяти цю запашну
рослину навесні. Його
широко застосовують
і в народній медицині,
і в кулінарії
ей засіб помічний при
циститі, пієлонефриті,
метеоризмі, гастриті,
недостатній кількості молока
у годуючих матерів, захворюваннях підшлункової залози,
печії, діареї, безсонні, стані
тривожності та неспокою, підвищеному рівні холестерину
в крові, схильності до тромбозів і тромбофлебітів, набряках різної етіології, гіпертонії,
головних болях на фоні вегето-судинної дистонії, захворюваннях шкіри, застійних явищах
у жовчному міхурі. Це також
антимікробний засіб, ефективність якого доведена в боротьбі з грибками, бактеріями. Олія
з насіння кропу рекомендується для лікування гнійничкових
висипань на шкірі, зміцнення

Ц

волосся. За антиоксидантними
характеристиками та здатністю
захищати від вільних радикалів
кріп часто порівнюють з аскорбіновою кислотою.
Додаючи насіння кропу
до наїдків, можна не тільки
урізноманітнити їх, але й забезпечити організм корисними речовинами. Воно стане
прекрасним доповненням для
солоних борошняних виробів.
Його додають до перших і других страв, салатів та солінь. Чудовий пікантний смак мають
сири з додаванням насіння
кропу. У середземноморській
кухні особливо популярна
варена або печена картопля
з цією спецією. Українські господині не забувають всипати
кілька зерняток у тушковану
капусту, рагу або овочеву запіканку. Прихильники здорового харчування нерідко використовують насіння кропу
в якості замінника солі, змішуючи його з цедрою лимона. n

за гостинність.
:):):)
Коли вони вже про– Вовочко, ми
щалися, Вовочка сказав
сьогодні запрошені в
господині:
гості до молодят, – каже
– Дякую за вечерю.
батько семирічному
Вона виявилася набасинові. – У молодої гоВесела
гато кращою, ніж припусподині мало досвіду в
кухня
скав мій тато!
кулінарії, і вона хвилюється через свій перший
:):):)
званий обід. Вово, я тебе благаю,
Коли в домі є діти, ідеально
хоч би якою була на смак їжа, таки
чисто може бути тільки у вазочці з
пам’ятай про ввічливість і подякуй
цукерками.

n

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

Чекаю ваших відгуків, ідей, цікавих
рецептів та адрес, де готують
з натхненням і любов’ю.
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
E-mail: volyn476@gmail.com

Тел.: (0332) 72-39-32, 066 82 47 160 – Vodafone, 096 77 31
037 – Київстар, 066 82 47 160 – Viber, Telegram, WhatsApp.
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 причіп тракторний одновіс-

l У селі Коршів Луцького району про-

ний у дуже доброму стані. Тел. 095 20 25
319.
l Продам комбайн зернозбиральний
«Сlaas Dominator-85», жатка 3.9 м, у доброму робочому стані. Тел. 095 20 25
319.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові
борони, роторні косарки, обприскувачі
(навісні та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі,
розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–
підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку.
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.
l Куплю двигун-барабан. Тел.: 068 56
40 474, 050 61 07 082.

дається будинок з усіма господарськими спорудами. Проведений газ, є 0.85
га землі. Тел. 050 97 11 783.
l У с. Галичани Луцького району (14 км
від м. Горохів) продається приватизований житловий будинок (4 кімнати, газове
пічне опалення, підведений водогін, повністю вмебльований, стіни зі шлакобетону). Є надвірні споруди (2 літні кухні,
2 сараї, курник, льох), земельна ділянка
(0.18 га), приватизовані земельні ділянки (0.70 га). Ціна договірна. Можливий
обмін на житло в Луцьку. Тел.: 066 64 93
670, 066 25 11 799.
l Куплю пай. Тел. 050 43 85 225.
l Продається земельна ділянка
(0,10 га) у селі Озеро Луцького району.
Тел. 068 19 17 191.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль (вітчизняного чи
іноземного виробництва, на євробляхах)
у будь–якому стані. Тел.: 066 77 09 243,
050 24 20 244.
l Продається автомобіль «Audi A-6»,
1998 р. в., 1.8 бензин, МКПП. Тел.: 097
85 69 260, 063 54 57 514.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор Т40 МА в хорошому стані на ходу. Всі документи.
Двигун після капітального ремонту. Ціна
100 000 грн. Торг. Тел. 068 40 91 398.

РІЗНЕ
l Продається бочка причіпна на 3 куби
з гідронасосом. Ціна 15 000 гривень.
Торг. Тел. 068 40 91 398.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки, крокви, рейки
монтажні. Доставка. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел. 050
37 81 998.
l Продам жом, цеглу білу та червону

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Минає 5 років, як 28 вересня відійшов у Вічність люблячий чоловік, чудовий тато і найкращий дідусь
Володимир Степанович
ХАНАЩУК.
Роки спливають… Але час не в змозі вгамувати
біль непоправної втрати.
Від нас пішов ти дуже рано,
ніхто не зміг тебе спасти,
Залишив рідних, близьких, хату…
Невже ти жити не хотів?
Чому забрав тебе Бог рано?
Душа твоя в небесній млі,
Настала Вічність невблаганна —
залишитись в сирій землі.
Життя проходить, все минає, біжить рікою час. Оглянешся назад, а
там тебе немає, залишився лиш пам’ятник для нас. Залишилися фотографії в альбомі, і дім високий теж стоїть. Та тільки в ньому вже тебе
немає, ти тільки в пам’яті живеш. Спішив ти жити, спішив добро робити,
ти дарував усім тепло. Частинку серця ти залишив в дітях і внукам передав його. Ми віримо, що ти на небі, що у раю твоя душа. Бо
ти любив усіх, і в Бога вірив, і всім завжди бажав добра. Стоїть
могила, квітами укрита, і очі з пам’ятника дивляться на нас. Тебе
немає… лиш одне відлуння і образ, що вкарбований в серцях.
Вічно сумуючі дружина, діти, внуки.
Президія та трудовий колектив Федерації профспілок Волинської області глибоко сумують з приводу смерті
голови Федерації профспілок Волинської області
2005—2015 років, ветерана
профспілкового руху
Івана Івановича
КАРПОМИЗА
та висловлюють
щирі співчуття рідним
і близьким покійного.

Обласна організація Національної спілки журналістів України з
глибоким сумом повідомляє про
смерть колишнього голови обласної ради Федерації профспілок,
члена НСЖУ
Івана Івановича
КАРПОМИЗА.
У скорботі та смутку схиляємо свої голови перед
його світлою пам’яттю і висловлюємо співчуття сім’ї,
родині, друзям та близьким
покійного.

(нову та б/в), шифер (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 жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l 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.
l Продам саджанці малини (осінній
сорт Зюгана, високоврожайний, ремонтантний. Від 50 шт. Можлива відправка
поштою). Тел.: 099 26 13 620, 068 93 14
506.
l Продам дійну корову у Луцькому районі. Тел.: 096 31 26 326, 066 62 98 175.
l Продам дійних кіз та козенят (порода
ламанш), козла, овець, а також біля лісу
земельні ділянки (0,25 та 0,42 га). Тел.
050 58 02 486 .

ПОСЛУГИ
l Найму доглядальницю з проживанням у селі Луцького району для лежачої
жінки після інсульту. У будинку всі зручності. З/П 400 грн/доба. Тел. 068 40 91
398.
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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений військовий квиток офіцера запасу, виданий на ім’я Селюк Володимир Семенович, вважати недійсним.

www.volyn.com.ua

Що віщують зорі
Гороскоп на 4 – 10 жовтня
ОВЕН. Висока працездатність, заповзятливість і впевненість в собі допоможуть добитися успіху. Проблеми,
які раніше нібито не вирішувалися,
розпадуться на ряд дрібних, і ви легко
їх здолаєте. Добре б відновити колишні зв’язки
й зустрітися зі старими друзями. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Якщо ви подолаєте лінь,
то все у вашому професійному житті
буде прекрасно. Пропонуйте свої ідеї,
плани й проєкти, вони реалістичні й
можуть принести прибуток. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Очікуйте приємних
змін на роботі. Вам підвищать зарплату, видадуть премію, зроблять графік
більш зручним. В особистому житті
також багато зміниться до кращого.
У вихідні постарайтеся відпочити. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
РАК. Ваші задуми будуть фантастично реалізовуватися, про такі результати своєї роботи ви не могли й
мріяти. Постарайтеся не розмінюватися на дрібниці. Сконцентруйте всі
зусилля для досягнення однієї, головної для вас
на сьогодні, цілі. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Сімейне життя зажадає вашої
уваги. І важливо не позбавити себе романтизму. У професійній сфері одне
із найважливіших завдань — реально
оцінювати власні можливості і обсяг
майбутньої роботи. Намагайтеся уникати
непотрібних зустрічей і контактів. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
ДІВА. На вас очікує багато зустрічей, дзвінків, переговорів. Однак
не давіть на колег. Важливо не відволікатися від головних цілей. Ви можете
розраховувати на допомогу надійних
партнерів. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Ви спокійні, у вас гарний
настрій. Ви насолоджуєтеся життям,
приємними знайомствами, спілкуванням… Якщо це не про вас, виходить,
ви занадто багато працюєте, треба б
перепочити. Адже є й інші важливі сфери. Не забувайте про нагромадження домашніх справ.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Продовжуйте аналізувати ситуацію, що склалася, й втілювати свої плани в реальність. Упорядковуйте все, до чого дотягнетеся,
у тому числі й свої думки. Це допоможе
вам пролити світло на причини того, що відбувається. Поїздка за місто відновить витрачені сили
і душевну рівновагу. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Основне завдання — зосередження на головному.
Небажано нервувати й дратуватися
через дрібниці, тоді робота буде споритися, і тиждень виявиться досить
продуктивним. У вихідні ви можете розраховувати на підтримку друзів і рідних. Сприятливий
день — середа, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. З’ясовуючи стосунки
та відстоюючи свої права, наберіться терпіння і мудрості, подивіться
на себе збоку й, можливо, ви побачите спосіб змінити ситуацію на свою
користь. Важливо не втратити душевну рівновагу, тоді й тиждень буде вдалим. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Намагайтеся у всьому знаходити позитивні моменти.
Розраховуйте тільки на власні сили
та не зваблюйтеся з приводу колег.
Швидше за все, саме від них можна
чекати дрібних неприємностей. В особистому
житті також не виключені розчарування. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
понеділок.
РИБИ. Вас будуть переповнювати творчі ідеї й задуми. Вам знадобляться однодумці, які допомогли б
їх втіленню в життя. У вихідні краще
не вступати в суперечки, нині ви занадто роздратовані. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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Фото Катерини ЗУБЧУК.

Село Чесний Хрест повернуло собі
назву лише після референдуму
Закінчення. Початок на с. 16
Катерина ЗУБЧУК

«ЩО МОЛОДЬ ЗОВСІМ
НЕ РОЗЛЕТІЛАСЯ
ПО СВІТАХ, ТО ЦЕ ЗАВДЯКИ
ТОВ «ЛУГА», ЯКЕ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОБОТОЮ»

Староста Селецького старостинського округу, до якого
належить і Чесний Хрест, Ольга Антонюк охоче знайомила
із невеличким селом, де всього 190 мешканців. На цій посаді вона з минулого року, але
в місцевому самоврядуванні —
понад чверть століття: перш
багато літ була бухгалтером,
потім — секретарем тодішньої
Селецької сільради. Тож знає
людей і їхні радощі та проблеми.
— Школи в селі нема, —
розповідала Ольга Володимирівна, — у Селець діти доїжджають рейсовим автобусом
(шкільний не передбачено,
оскільки відстань невелика).
Молоді небагато, а що зовсім не розлетілася по світах,
то це завдяки сільськогосподарському ТОВ «Луга», яке
забезпечує роботою. Є в селі
і фермери, й одноосібники…
А от як їм господарюється,
то про це ми говорили, завітавши на обійстя Савчуків.
Вони — не корінні жителі Чесного Хреста, але вже давно
це село стало їм рідним.
— Ми з чоловіком, на жаль,
уже покійним, купили тут хату,
як нашому синові Михайлові
було три роки — зараз йому
вже сорок шість. А то моя невістка, — каже Валентина Савчук і знайомить, як вона наголошує, з основною, молодою
господинею — Іриною.

небагато,
« Молоді
а що зовсім
не розлетілася
по світах,
то це завдяки
сільськогосподарському ТОВ «Луга»,
яке забезпечує
роботою.
Ірина Савчук прийшла в Чесний Хрест у невістки,
а ось для її двох синів (на фото з нею молодший
Назар) це село – їхня мала батьківщина.

Із подальшої розмови дізнаємося, що Ірина прийшла
сюди в невістки із Черчич, що
за річкою. Із Михайлом познайомилася на танцях в Сельці.
Сьогодні подружжя ростить
двох синів-школярів, хазяйнує
на землі. Як говорила жінка,
гектарів п’ятнадцять обробляють — мають чим зорати, посіяти, зібрати. І картоплю садять, і зернові сіють, і кормові
буряки («від цукрових відмовилися, бо завод закрився —
нема куди здавати»). Дві корови в хазяйстві. Це при тому,
до речі, що на все село їх тринадцять. А от чи є куди збувати
молоко? Коли про це зайшла
мова, Ірина сказала:
— Є… На базар возимо.
У селі приймають, але ціна
така, що не оплатиться корів
тримати.

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.
ПРОДАЄТЬСЯ
НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
НІМЕЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ.
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Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
PРобота
в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Заробі
P тна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.

Сорти:
Матрікс, ІІ репр.; Артіст, І репр.;
Продуцент, ІІ репр.; Футурум, І
репр.

Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. 0967780334.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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ректора Федора Лясніка, який
багато робить для цього села.
Бо ж воно, виявляється, його
мала батьківщина!
«УЖЕ КВИТОК
БУВ НА ЛІТАК —
МАВ ВИРУШАТИ НА ПІВНІЧ
НАФТУ ДОБУВАТИ»

Про Федора Лясніка довелося не раз почути і від старости, і від людей, які живуть
в Чесному Хресті. Як висловилася уже згадувана наша героїня Ніна Луцюк, вона щоразу
свічку в церкві ставить за його
здоров’я — то ж якраз він
на початку 1990-х не дав, щоб
господарство розлетілося:
«Хоч і тяжко було, але цей дуже
дбайливий чоловік збирав усе
докупи». А заодно і їхнє село
зберіг. Бо якби не «Луга», то тут
сьогодні було б більше пусток.

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

Приймальня 723894
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Залишився Федір Ляснік
у своєму рідному селі. Працював у колгоспі імені Димитрова інженером із газифікації,
завмайстернею. А в 1992 році
йому (28-літньому!) люди довірили очолити сільськогосподарське ТОВ «Луга». З дружиною, яку зустрів у Хмелівці
на весіллі, де був гостем, виростили доньку й сина — і вони,
й зять тепер уже йому допомагають. Як сказав Федір Васильович, молодь — креативніша, сміливіша, тож кредитів
не боїться. Завдяки цьому останнім часом техніку вдалося
оновити.
Після почутого від Федора Лясніка вже нема потреби
питати, наскільки дороге йому
рідне село. Бо й так ясно, чим
є для нього Чесний Хрест —
мала батьківщина з такою благодатною назвою. n

А

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

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

»

Край сільської дороги приїжджих зустрічає
хрест-оберіг.

— Хто доїть? — цікавлюсь,
побачивши, що якраз обідньої
пори худоба прийшла з вигону.
— А ніхто, — говорить уже
свекруха Ірини Валентина. —
Апарат у нас є. Це коли я в колгоспі дояркою була, то руками
доїла. І не дві корови, ясно,
а значно більше. А тепер он
як — підключила й тече молоко…
Під час своєрідної екскурсії селом староста розказувала й показувала, яке воно.
Найперш, звичайно, похвалилася старовинною церквою —
його окрасою. ФАП тут є. Маленький, неперспективний,
як то кажуть, населений пункт
газифікований. Дорога не асфальтована, але вчасно підсипана гравієм. І знову — згадка
про сільськогосподарське ТОВ
«Луга». Точніш — про його диР

www.volyn.com.ua

Звичайно, хотілося поговорити і з Федором Васильовичем — таким шанованим односельчанами. На жаль, того дня
зустрітися не вдалось. А ось
телефонна розмова згодом
відбулася. І на моє запитання, чи не могло бути так, що
жив би, як і багато молодих людей, десь-інде, а не в рідному
селі, сказав:
— Могло… Я якраз з армії вернувся. Думав, чим далі
зайнятись. Уже квиток був куплений на літак — мав вирушати на Північ нафту добувати.
Слава Богу, цього не сталося,
бо хтозна, як би склалася доля,
коли б тоді подався у світи…
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Фото із сайту obozrevatel.com.

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Ані керівництво київського «Динамо», ані керівництво донецького
«Шахтаря» свого часу так і не ризикнули зробити ставку на цього
чоловіка родом із Житомира. Хай тепер кусають лікті...

І «Реалу» вибив зуб
козарлюга Вернидуб!
Скромний клуб із Молдови під керівництвом
українського фахівця не втомлюється дивувати
футбольну Європу
Сергій ХОМІНСЬКИЙ
Жителі села пам’ятають ті часи, коли у їхньому храмі
дзвони мовчали.

Ніна Луцюк народилася в Чесному Хресті –
у селі з такою благодатною назвою й віку
доживатиме.

Село Чесний Хрест
повернуло собі назву
лише після референдуму
Багато літ цей населений
пункт ВолодимирВолинського району
був і Ворошиловим,
і Світанком. Лише в
середині 1990-х років,
тобто вже в незалежній
Україні, люди провели
місцевий референдум
і проголосували за
повернення йому
історичного імені.
Правда, Верховна Рада
лише влітку 2004-го
прийняла відповідну
постанову й узаконила це

Найперша зустріч — із Ніною Луцюк — жінкою, життя якої
добігає до поважного ювілею —
80–ліття. Ясно, тепер Ніна Трохимівна порається потихеньку
по хазяйству, допомагає синові
й невістці, з якими живе («уже
37 років, як овдовіла»). А колись
трохи телятницею в колгоспі
була, а то все в ланці на буряках працювала. Вона одна з тих,
для кого минувшина рідного
села, яка уже стала історією, —
це те, що їй довелося пережити
й переболіти.
— Народилася я в Чесному
Хресті, бо ж то війна була — не
дійшло ще до перейменування.
А вже потім стало наше село
Ворошиловим, за якийсь час
— Світанком. Бувало, поїдеш
на базар до Володимира, розговоришся з людьми. «А звідки ви?» — питають. Почувши у
відповідь, що з Ворошилового,
дивувалися: «Ойо–йо–йой!.. То
вам хотілося сюди їхати?» Це ж,
мовляв, так далеко. Знали, що в
Росії є таке місто.
І так було до середини
1990–х. Уже в незалежній Україні знайшлися активісти, які зініціювали референдум у селі
й проголосували за повернен-
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Команда
«Шериф»
«Реал»
«Інтер»
«Шахтар»

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ D:
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Результати 10–го туру в Першій лізі: «Агробізнес» — «Поділля» — 0:0; «Гірник–Спорт» — ФК «Ужгород» — 0:0; «Кривбас»
— «Металіст» — 0:5; «Полісся» — «Оболонь» — 1:4; «Кремінь» —
«Альянс» — 0:1; «Нива» — «Прикарпаття» — 0:2; матчі «Олімпік»
— «ВПК–Агро» та СК «Краматорськ» — «Волинь» перенесено.

Катерина ЗУБЧУК

«ХОЧ У ЦЕРКВІ ЗРОБИЛИ
СКЛАД ЗЕРНА,
АЛЕ Ж НЕ ЗРУЙНУВАЛИ…»

ираспольський «Шериф» українського тренера Юрія
Вернидуба (на фото) сотворив щось набагато більше за
сенсацію: обіграв у Лізі чемпіонів на «Сантьяго Бернабеу»
13–разового тріумфатора турніру — мадридський «Реал»! Після двох турів чемпіон Молдови впевнено очолює свою групу
(«Шахтар» знову зіграв унічию 0:0 з «Інтером») — і це, без жодного сумніву, найяскравіша подія, яку футбольний світ спостерігає в ЛЧ нинішнього сезону!
Результати 2–го туру Ліги чемпіонів у групі D: «Шахтар»
— «Інтер» — 0:0; «Реал» — «Шериф» — 1:2.

Староста Ольга Антонюк (на фото зліва) знає всіх мешканців
невеличкого села, а тим більш — таких його старожилів, як Ніна Луцюк.

вересня в Чесному Хресті — престольний
« 27празник.
Тож знову з’їжджалася рідня —
ті, хто теж пам’ятає, як багато літ їхнє село
жило з чужою назвою.
ня йому історичної назви. Хоч
лише в 2004–му Верховна Рада
України узаконила це відповідною постановою.
— А було, що й нашу Хрестовоздвиженську церкву надовго
закривали, — спогад у Ніни Луцюк про сумнозвісні часи гоніння на релігію. — Посходилися
жінки в контору колгоспу — ридали й просили голову зберегти в селі храм. А був у нас тоді
головою Олександр Булавін
— дуже полюдський чоловік.
От він і каже: «Розвалювати не
будемо, то я вам обіцяю. Посиплемо тут зерно на зберігання».
Цим і закінчилося, що склад
зробили. Видно, на Олександра Кириловича сильний тиск
був звище — не міг ослухатися. Люди протестували й проти
того, аби так храм використовувати: де ж то бачено, щоб серед
такої краси, там, де Божа служба правилася, засипати зерно?!
І тоді голова сказав (а говорив
він російською): «Когда-то ви

»

мєня єщо вспомнітє і будєтє
мнє благодарни». Як у воду
Булавін дивився — так і сталося. Дожили ми до того дня, що
влада помінялася й церкву було
відкрито. Тоді всі й згадали добрим словом цього чоловіка,
який все-таки не знищив храм.
У 1992 році в церкві села
Чесний Хрест було відновлено богослужіння. А у 2003–му
святкували її сторіччя, про що
сьогодні свідчить меморіальна дошка, встановлена з нагоди ювілею на стіні при вході
в пам’ятку архітектури. Не раз
уже люди скидалися грішми й
ремонтували святиню. І в цьому
році за їхні кошти, а ще з допомогою спонсорів зроблено реконструкцію дерев’яного храму.
Зокрема, було його перекрито.
27 вересня в Чесному Хресті —
престольний празник. Тож знову з’їжджалася рідня — ті, хто
теж пам’ятає, як багато літ їхнє
село жило з чужою назвою.
Закінчення на с.15
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В
«Металіст» (Харків)
10 9
«Кривбас» (Кривий Ріг)
10 6
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
9 6
«Оболонь» (Київ)
8 5
«Полісся» (Житомир)
10 5
«Нива» (Тернопіль)
10 4
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
10 4
«Волинь» (Луцьк)
9 3
«Поділля» (Хмельницький)
10 3
СК «Краматорськ» (Краматорськ, Донеччина) 8 4
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
10 4
«Олімпік» (Донецьк)
9 3
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 10 2
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
10 1
«ВПК–Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 9 2
ФК «Ужгород» (Ужгород)
10 0
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Результати 9–го туру в УПЛ: «Колос» — «Ворскла» — 0:1;
ФК «Олександрія» — ФК «Маріуполь» — 2:1; «Шахтар» — «Верес» — 4:1; «Рух» – «Динамо» — 0:2; ФК «Минай» — ФК «Львів»
— 1:2; СК «Дніпро-1» — «Зоря» — 0:4; «Десна» — «Металіст
1925» — 1:2; «Чорноморець» — «Інгулець» — 1:1.
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ:
Команда
І В Н П М
«Динамо» (Київ)
9 8 1 0 25-2
«Шахтар» (Донецьк)
9 7 1 1 23-5
«Ворскла» (Полтава)
9 5 3 1 16-7
«Зоря» (Луганськ)
9 5 2 2 20-9
ФК «Олександрія» (Кіровоградщина) 9 5 2 2 10-7
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
9 5 1 3 13-12
«Десна» (Чернігів)
9 5 1 3 13-14
«Верес» (Рівне)
9 3 2 4 9-12
«Металіст 1925» (Харків)
9 3 1 5 8-13
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина) 9 2 2 5 9-15
«Рух» (Львів)
9 2 2 5 6-12
«Колос» (Ковалівка, Київщина)
8 2 2 4 5-13
ФК «Минай» (Закарпаття)
8 1 3 4 6-11
ФК «Львів» (Львів)
9 1 3 5 6-14
«Чорноморець» (Одеса)
9 1 3 5 10-22
ФК «Маріуполь» (Донеччина)
9 1 1 7 12-23
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18
17
17
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16
11
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8
8
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4

