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Маленький
Богдан на кілька
годин став
правоохоронцем
Як поліцейський
здійснив мрію хлопчика
з інвалідністю
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n Знай наших!

Вітаємо!

Фото Олени СТЕЛЬМАЩУК.

Щиро вітаємо з ювілеєм
голову профспілкової організації Волинської дирекції
АТ «Укрпошта»
Валентину
Степанівну
АНДРІЮК.
Шановна Валентино Степанівно!
Ви достойна найкращих, найвеличніших слів, тому що живете
гідно, з відкритою душею і чуйним
серцем. Тож, дорога ювілярко, ми
щиро бажаємо вам завжди бути
здоровою, щасливою, веселою.
Загадайте бажання і вірте, що краще ще попереду.
Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту – лебідь і лебідка,
А людина – для добра і щастя,
Тож прийміть від нас ось ці вітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться у сі
ваші бажання.
З повагою
колектив
Волинської
дирекції
АТ «Укрпошта»,
ветерани
поштового зв’язку.

Володимир та Олександр Войтовичі мрію про небо втілюють у життя.

Батько і син взялися за роботу —
і змайстрували… вертольота!

Вітаємо!

Володимир та Олександр Войтовичі з Рафалівки працювали над гелікоптером два роки і з весни
його тестують за селищем, подалі від будинків і людей. Щоправда, останнім це не стоїть на заваді,
особливо дітлахам, — любителі «хліба і видовищ» сюди приїздять велосипедами. Та розумієш їх —
диво-апарат, який, здається, складений із самих лише трубок, ніби за щучим велінням підіймається
в небо. Хочеш — не хочеш, а рот від подиву відкривається сам
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«Доброго дня! Мене звати Світлана, мені 63 роки. Я не можу мовчати!
Справа в тому, що мені дуже пощастило і я поспішаю поділитися з усіма, з ким
можу, бо це справді якесь диво. Але про все по порядку. За роки життя у мене,
як то кажуть, виник цілий букет хвороб. Боліли ноги, задишка, паморочилося в
голові. Головні болі навідували щонайменше раз на тиждень, уночі я постійно
крутилася і прокидалася, зранку почувалася жахливо, можна сказати, жити не
хотілося. Ще й поруч чоловік після інсульту. Здавалося, життя закінчилося. І ось
воно — світло в кінці тунелю: на очі потрапила стаття про академіка Бориса Болотова та його бальзам. Вирішила спробувати. Замовила. Скажу вам, це просто
диво! Я так рада. У мене вже нічого не болить, і кожен день зустрічаю з радістю.
Чоловіка на ноги поставила теж із допомогою бальзаму Болотова. Раджу цей
диво-бальзам усім-усім. Щодня мені телефонують знайомі, друзі й розповідають, як він їм допоміг. Загалом не сумнівайтеся. Цей засіб зовсім недорогий, зате
скільки щастя приносить!»
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

воносних судин, для розщеплення бляшок у судинах.
9 Для нормалізації роботи всього
9 Для підвищення імунітету оршлунково-кишкового тракту; ліквідує
ганізму.
закрепи.
9 Для розщеплення старих і хво9 Для нейтралізації підвищеного вмісту
рих клітин, а також клітин хвороцукру в крові й очищення судин від солей
ботворних організмів.
жирних кислот.
9 Для позбавлення від печії,
9 Для запобігання інсульту, інфаркту,
гастриту, виразки шлунка, гемоаритмії, при атеросклерозі кророю, герпесу та іншого.
ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɬɚɪɢɮɚɦɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
250 ml
ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

ПОШТОВІ ВИТРАТИ
СПЛАЧУЄ ОТРИМУВАЧ

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

МНОГАЯ, МНОГАЯ ЛІТА
БУТИ НА КОНІ!

До головного редактора тижневика «Вісник і К»
Євгена Яковича Хотимчука
завітала в гості 70-та осінь
ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

Р

320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ
ȱɄȺɊȿɆ

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Шановний
Євгене Яковичу!
Бажаємо Вам:
Простору
простору
простору
і щоб ніяких травм
і чогось такого простого
як проростання трав
і чогось такого дивного
як музика
без блазенств
І слова хоча б єдиного
що має безсмертний сенс.
Пишіть, творіть,
живіть,
кохайте!
Щиро з
повагою
колектив
редакції
«Газети Волинь».
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Фото із сайту pinteresti.com.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
8 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.30, захід — 18.41, тривалість
дня — 11.11).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 2/3 дні Місяця.
Іменинники: Сергій, Остап, Єфросинія.

10 ЖОВТНЯ

Легенди Володимира проросли у фігурах-топіарах
Фото з фейсбук-сторінки Олександра СТЕМКОВСЬКОГО.

На Волині з’явився
єдиний в Україні парк
з вічнозеленими
скульптурами
Богдана КАТЕРИНЧУК

втор ініціативи «Парк
інтелектуального відпочинку «Легенди
Володимира» фахівець історичного музею О. Дверницького Олександр Стемковський. Саме у сквері біля
цього закладу з’явилися
5 двометрових композицій
із 12 вічнозелених скульптур-топіарів. Зроблені
вони із металевого каркасу,
який покритий якісною штучною травою. Кожна фігура
охоплює окрему історію Володимира. Серед них – пара
Дверницьких на прогулянці,
князівна, вартовий–сурмач,
змієборець Юрій на коні та
зі змієм, монах капуцин із

А

Краєзнавець Омелян Дверницький з дружиною
на прогулянці у парку.

вороном, охоронець музею
в латах та музиканти Володимирського колегіуму
зі скрипками. Є також фо-

тозона – велике серце для
молодят, яке встановлене
неподалік рацсу.
– Кожна фігура уосо-

Вона для нас як сестра!

блює історію чи легенду міста. Така в мене була ідея:
зробити щось таке, чого в
місті немає, – зізнається
автор.
Проєкт був запропонований до реалізації рік тому,
а втілили його після перемоги у громадському бюджеті
участі. Його вартість становить пів мільйона гривень. Як
розповів Олександр Стемковський, спочатку розробили спеціальні 3D-макети
скульптур із використанням
тривимірної комп’ютерної
графіки. За його словами, в
Україні є по декілька топіарів
у скверах Львова, Києва. Але
цілісний парк – тільки у Володимирі. «Називаємо його
«Парк інтелектуального відпочинку», оскільки фігури
певним чином змушують
помислити над історіями та
легендами міста Володимира», – зазначає волинянин.

Фото з родинного архіву Євгенії Дрозд.

9 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.32, захід — 18.38, тривалість
дня — 11.06).
Місяць у Стрільці. 3/4 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Тихін, Кіра.
10 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.34, захід — 18.36, тривалість
дня — 11.02).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 4/5 дні Місяця.
Іменинники: Марко, Віктор, Зінаїда.
11 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.35, захід — 18.33, тривалість
дня — 10.58).
Місяць у Козерозі. 5/6 дні Місяця.
Іменинники: Олександр, В’ячеслав, Марія,
Олексій.
12 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.37, захід — 18.32, тривалість
дня — 10.55).
Місяць у Козерозі, Водолії. 6/7 дні Місяця.
Іменинники: Альфред, Трохим, Іван, Феофан.
13 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.39, захід — 18.30, тривалість
дня — 10.51).
Місяць у Водолії. 7/8 дні Місяця.
Іменинники: Григорій, Михайло, Микола.
14 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.40, захід — 18.28, тривалість
дня — 10.48).
Місяць у Водолії. 8/9 дні Місяця.
Іменинники: Михайло, Роман, Віра, Марія,
Олександр, Григорій, Іван.

Геомагнітні бурі
у жовтні:

Марія Степанівна Ткачук із села Піща Шацького району навчалася в Луцьку
на медичного лаборанта. Приїхала в село 1974 року, відтоді допомагає
всім, хто потребує цього. «Навіть у вихідні якщо хтось захворів, йде робити
аналізи», — розповіла про дружину свого брата в листі до редакції наша
читачка з Дніпра Євгенія Дрозд

називаю її «моє сонечко», вона
дійсно така. Скільки до неї приїжджаємо в гості — завжди привітна, добра, радісна. Має дуже добре серце.
Марійка всіх любить. І літом, і зимою у них
із братом завжди відкриті двері хати і душа
для гостей. Коли були батьки живі, Маруся найперше їх нагодує, а потім усіх інших.
А як залишилась мама сама, і ще й не бачила на очі, то все для неї робила: доглядала,
їсти–пити, таблетки подасть … А було мамі
94 роки, — із теплотою говорить про родичку наша дописувачка з Дніпропетровської

області. — Дуже вдячні Богу, що він послав
її нам таку. Вона для нас як сестра!».
А ще Євгенія Микитівна просить привітати Марію Ткачук із 65-літтям, яке жінка
відзначає 7 жовтня.
65 — не привід для печалі,
65 — це зрілість золота.
Нехай до ста, а може ще і далі
летять, не озираючись літа.
Здоров’я вам від води ключової,
багатства від землі святої!
Щоб доля завжди усміхалась
І старості не піддавалась!
До вітань приєднуються чоловік
Віктор, сестри Марія з Челябінська,

Фото із сайту rbc.ua.

Джерело: meteoprog.ua.

Олена МИТРОФАНОВА

«Я

Сильні – 10, 19 і 30 числа.
Невеликі – 15-18, 20 і 29.

n Погода
Міцного здоров’я,
Маріє Степанівно!

Євгенія з Дніпра
із сім’ями, сини, невістістки, внуки.

Із книгами – на передову: що читають наші
захисники

Фото з фейсбук-сторінки 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого.

Науково-технічний прогрес завойовує планету шаленими
темпами, втім, є речі, які залишаються незмінними.
Приміром, запах книги, яка щойно вийшла із друку. «З
ним ніщо не зрівняється, – усміхаючись, каже очільниця
бібліотеки Володимир-Волинської 14-ї окремої
механізованої бригади імені князя Романа Великого Ольга
Демидюк. – І не нові книги теж мають свій неповторний
запах, завдяки якому здається, що ти торкаєшся чогось
особливого, призначеного тільки для тебе…»
Ірина ПАСІЧНИК

ібліотека нараховує понад 30 тисяч примірників книжок. Серед них
спеціалізована, військова
література, а також художня, освітньо-культурна, каже
Ольга Демидюк, яка з дитинства мріяла бути бібліотекарем, але здійснила це лише
5 років тому. У книгозбірні
також зберігаються підшивки періодичних друкованих

Б

видань, зокрема газета «Волинь».
– Наша бібліотека особлива, бо має душу, заховану,
звичайно ж, у книжках, – напівжартома-напівсерйозно
зазначає хранительниця фондів.
Серед іншого Ольга Демидюк захоплююче проводить екскурсії для школярів та
студентів, які час від часу приїжджають ознайомитися з військовою частиною, побачити,

В Ольги Демидюк у руках підшивка «Волині», яку ми
надсилали, передавали і завозили для наших захисників.

як живуть захисники України.
Спростовуючи ж думку багатьох про те, що «жива» книга
– це архаїчне минуле і її здатні
повністю замінити ґаджети,
Ольга говорить, що відвідувачів у Князівській бібліотеці
вистачає. При цьому, додає,
читачі – різного віку.

– Видання наші бійці обирають різні: нерідко спеціалізовану літературу, необхідну
на службі, та частіше все ж –
художню. Батьки часто беруть
книги для дітей-школярів. Тож
бібліотека живе, а це – найголовніше, – зазначає Ольга
Демидюк.

Уже каштани познімали
кожушки колючі
У Поромівській громаді ВолодимирВолинського району підприємець
викупить весь зібраний людьми осінній
каштановий урожай. Кошти спрямує на
встановлення пам’ятного знака воїнам
АТО у селі Бужанка
Сприятиме гарним намірам і погода, бо,
за прогнозом чергового синоптика Волинського гідрометцентру Василя Климюка,
8–10 жовтня – мінлива хмарність, без опадів.
Вітер східний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8 жовтня від 1 морозу до
4 градусів тепла, вдень – 7–12 вище нуля. За
багаторічними спостереженнями, найтеплішим цей день був 2009 року – плюс 25, найхолоднішим – 1949-го, мінус 3 градуси.
9-го нічна температура – мінус 2 – плюс
3 градуси, денна – 7–12 з позначкою плюс.
А 10-го вночі буде від 4 морозу до 7 градусів
вище нуля, вдень – 7–12 тепла.
У Рівному 8–9 жовтня буде ясно, лише
в неділю 10-го протягом дня триматиметься похмура погода, а під вечір небо
очиститься від хмар, без
опадів. Температура повітря від 2 до 11 градусів
тепла.

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

ЕКОНОМІКА
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n Спеціальний репортаж
Фото volyn.com.ua.

вач, колеса якого не давитимуть посіви, бо рухатимуться
між рядками.
Тр а к т о р и с т М и х а й л о
Зварко розповідає, що техніку допомагають опановувати інженери: мовляв, це
іноді зовсім непросто, адже
сучасні сільгоспмашини суттєво відрізняються від своїх
радянських попередників, а
його колега Михайло Бучман
жартує:
— То вам не важелі тягнути, там усе робить комп’ютер,
важко не заснути.
ЯКБИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД
ХУДОБИ, ЗАРОБЛЯЛИ Б
БІЛЬШЕ

Анатолій Никонюк збудував успішний бізнес, не зраджуючи традиціям.

Вищий пілотаж сільського
господарства у «Городищі»:
податки, благодійність і буряки
Сергій Самчик із
Луцького району у
свої 23 роки щомісяця
заробляє 25–50 тисяч
гривень, а то й більше.
Дохід хлопця залежить
від обсягу завдань,
взимку – менший, влітку
– б’є рекорди. Він не
хвилюється, що завтра
залишиться без шматка
хліба, тим паче у батька
зарплата не нижча. Обоє
працюють трактористами
у рідному селі на
сільгосппідприємстві
«Городище» і змінювати
роботу не збираються
Леонід ОЛІЙНИК

а відміну від багатьох
волинських агрофірм,
тут досі пишаються
врожаєм цукрових буряків, утримують худобу, «щоб
люди мали куди подітися» й
намагаються бути першими
за розміром орендної плати
пайовикам.
ТзОВ «Городище» обробляє десять тисяч гектарів
землі. Вирощує пшеницю,
ячмінь, овес, ріпак, соняшник, кукурудзу, сою, цукрові
буряки, різні кормові культури. Крім того, підприємство
утримує молочні ферми та
свинокомплекс.
Керівник сільгосптовариства Анатолій Никонюк
очолив це господарство ще
у 1984 році. Каже, що тоді
обрав зерно–буряковий напрямок із розвинутим тваринництвом. Дотримується
його й досі.

Н

ТУТ БУРЯК — КОРОЛЬ
ПОЛІВ

Під час візиту на підприємство ми декілька разів
проїжджали повз довжелезні
кагати викопаних корнеплодів обіч доріг. Біля одного з
них трудилася бригада пра-

«Городище» утримує 2000
голів ВРХ і близько 1000 свиней. Місцеві ферми щодня
реалізують 18 тонн молока.
Директор підприємства
каже, що тваринництво нині
не рентабельне, але дає роботу майже сотні селян.
— Прибутку від худоби
фактично немає, от, скажімо,
під кормові культури ми відвели понад тисячу гектарів, а
якби засіяли ці площі соєю чи
ріпаком — мали б очевидний
зиск. А ще скільки інших ресурсів, від людської праці до

говори оренди. А нині — посіяв, зібрав, і ніхто його більше
не бачить. Такому аграрію не
потрібні ні школи, ні садочки,
ні дороги, — обурюється Анатолій Олександрович.
На його ж підприємстві
в середньому за пай, а це
трохи більше двох гектарів,
нараховують близько 18 тисяч гривень, без податків
власники отримують на руки
13 тисяч. Щороку цей показник збільшується. За словами
керівника, це переконало багатьох людей відмовитися від
продажу землі, реалізувати
свої паї хочуть тільки ті, кому
терміново потрібні гроші.
КОЛИ ГОСПОДАР ДБАЄ
НЕ ТІЛЬКИ ПРО СВОЮ
КИШЕНЮ

ТзОВ «Городище» щороку витрачає близько восьми
мільйонів гривень на соціальні проєкти. Благодійну
допомогу на заклади освіти,
релігійні установи отримують
не лише громади, де Анатолій
Никонюк орендує землю, а й
навколишні села, у яких господарюють інші аграрії. Крім
того, тут підтримують земляків, які потрапили в біду.
Цього року для школи

сільгосптовариства Анатолій Никонюк
« Керівник
очолив це господарство ще у 1984 році.
Каже, що тоді обрав зерно–буряковий напрямок
із розвинутим тваринництвом. Дотримується
його й досі.

»

електроенергії затрачається… У підсумку виходимо на
«нуль», — поділився Анатолій
Никонюк.
ПРОДАВАТИ ЗЕМЛЮ
ЛЮДИ ВЖЕ НЕ ХОЧУТЬ

Сергій Самчик цьогоріч сів за кермо нового комбайна, який називає
«чудом техніки».

цівників: хлопець з електронним планшетом і двоє старших чоловіків за сучасним
навантажувачем.
— Моє завдання записати номер автомобіля, товарно-транспортної накладної
та відправити вантажівку.
Жодних складностей немає,
— розповів 18–літній Максим
Тригуба, який тільки перший
рік трудиться в цьому господарстві. А от його напарник
Анаталій Кедич пам’ятає
часи, коли вивезення буряків
на завод було не таким комфортним процесом.
— Колись керував навантажувачем за допомогою
важелів, дуже важка була робота, часто доводилося зупинятися, постійно ланцюги
рвались, а тепер ця техніка
управляється джойстиком,
все автоматично, душа радіє,
— зазначив чоловік.
— Великого зиску від вирощування цієї культури немає, але ми не хочемо втратити набуті протягом десятиліть знання, — розповідає
Анатолій Никонюк, — тим
паче маємо всю необхідну
техніку: і посівну, і збиральну.
У «Городищі» з одного гектара нині отримують

600 центнерів цукрових буряків. Для порівняння: торік в
Україні середня врожайність
не досягала й 450 центнерів.
Головний агроном господарства Іван Зварко каже, що
такий показник — це «вищий
пілотаж у сільському господарстві».
— Немає такого дня, щоб
я не був на полі й не контролював посіви. Вісім разів
тільки оприскували поля.
Збір корнеплодів розпочали
чи не найраніше в області.
Стартувати першими дав
змогу показник цукристості — 16,2 відсотка, а нині
він вже перетнув позначку у
17 процентів, — поділився
фахівець.

Орендна плата за паї у
«Городищі» чи не найвища
в області — 20 відсотків від
оцінки ділянок. У значної
частини волинських підприємств ця цифра вдвічі нижча.
У результаті від цього програють не лише власники землі,
а й громади, які недоотримують надходжень у бюджети,
каже керівник господарства.
– Є дуже занепалі села,
де місцеві ради не можуть
власними ресурсами вирішити жодних проблем. Там заїжджий бізнесмен ще кілька
років тому дав людям по тисячі гривень у конвертах, і ті
погодилися продовжити до-

у селі Звиняче підприємство виділило пів мільйона
гривень, окремо придбало
5 ноутбуків для вчителів.
Понад 150 тисяч спрямувало на будівництво огорожі
церковного подвір’я у Жабчі.
Більше трьох мільйонів — на
перекриття будинку культури
у Городищі. За кошти господарства виготовили проєкт
оновлення шляху у Городищі.
У Шклині облаштували вуличне освітлення, допомогли відремонтувати дорогу. Близько
двох мільйонів передбачили
на реконструкцію дитсадка
в Чарукові. На церкву у селі
Бережанка, де господарство
не має землі, спрямували
близько 35 тисяч. А ще Анатолій Олександрович озвучив
перелік закладів та установ,
яким пообіцяв підтримку,
тому «мусить» у цьому році
допомогти. n

«УСЕ РОБИТЬ КОМП’ЮТЕР
– ВАЖКО НЕ ЗАСНУТИ»

Пан Іван пояснив, що високих результатів господарство досягає, зокрема, завдяки ставленню керівника до
сільгосптехніки. Тут фактично немає старих машин: після кількох років експлуатації
трактори, комбайни, сівалки
продають і купують новіші
моделі. Наприклад, зараз у
«Городищі» чекають надсучасний самохідний оприску-

Іван Зварко знає, «чим дихає» кожна рослина
господарства.
на полях господарс
р тва..

Фото- і відеорепортаж з господарства
«Городище» – на сайті
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мивати гроші. Також через
офшорну мережу, пов’язану
із Зеленським, Шефір та його
бізнес–партнер Яковлєв накупили в Лондоні елітної нерухомості на 8,8 мільйона доларів.
Усе це відбувалось у той
час, як українцям показували
фільм про чесного вчителя
Голобородька, а Володимир
Зеленський, «простий хлопець», лаяв усіляких бариг. А
він і його «95 квартал» виявились ними самі.
ДО РЕЧІ

Якби Володимир Зеленський сплатив податки із
свого офшорного мільярда, то вийшло б приблизно
400 мільйонів гривень — це
майже річний бюджет Володимира–Волинського!
Після скандалу в команді Президента заходились доводити, що офшори — це не так вже й погано, мовляв, мусили так робити, бо, як сказав
Сергій Шефір, «бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади». То що, пане Президенте, кожному українцеві — по офшору?

Зеленський ховає гроші в офшорах
Він та його соратники на свої таємні рахунки за кордоном отримали 40 мільйонів
доларів (трохи більше мільярда у гривнях) від структур олігарха Ігоря Коломойського
Дарія КЛИЧ

і кошти надійшли із філії
ПриватБанку на Кіпрі,
яка фігурує в історії із
виведенням грошей з цього
банку, тож не виключено, що
офшорні фірми «95 кварталу»
не просто уникали оподаткування, а й були залучені у
відмивання брудних грошей
Коломойського. Такі висновки можна зробити після розслідування журналістів «Слідства.Інфо», яке вони показали
у фільмі «Офшор 95».
Це розслідування стало
частиною міжнародного проєкту «Досьє Пандори», в яке
залучені 600 журналістів із
117 держав. Вони отримали
доступ до таємних документів фірм, які займались створенням офшорних компаній.
Тож зараз увесь світ стоїть на
вухах, адже оприлюднено інформацію про таємні активи
багатьох відомих людей планети, включаючи 35 колишніх

Ц

і чинних світових лідерів, зокрема це президент Азербайджану чи прем’єр Чехії.
Є там і наш глава держави,
причому про нього активно
пише західна преса. Історія не
нова, адже нардеп від «Євро-

студії «Квартал 95» Андрієм
Яковлєвим — став власником
фірми Maltex Multicapital Corp,
яка створила понад 10 офшорних компаній на Британських Віргінських островах,
Белізі і на Кіпрі. Щоб прихова-

все життя мріяв потрапити на
« Зеленський
шпальти світових медіа. Мрії збуваються.
І сьогодні «зелений барига» і «офшорний
президент» — на перших сторінках BBC,
Guardian, Washington Post.
пейської Солідарності» Володимир Ар’єв говорив про неї
ще у 2019 році, просто зараз
вона отримала підтвердження. Отже, у 2012 році Володимир Зеленський із дружиною
Оленою та партнерами — братами Борисом та Сергієм Шефірами (зараз — перший помічник Президента), а також
сценаристом та режисером

40 мільйонів доларів від структур Коломойського. Згідно з
інформацією джерел «Слідство.Інфо», переказ грошей
відбувався через кіпрську
філію ПриватБанку, за допомогою якого олігарх міг від-

паном Лукашенком — це правда. Телефоном, коли ці люди (бойовики «Вагнера». — Ред.), наскільки мені відомо,
автобусами заїхали на територію Білорусі. Я щось чув, що вони там звідкись, згідно з операцією, летіли, я не
знаю…» — сказав Президент. «Зливом
цієї операції він скоїв злочин і підірвав
довіру наших міжнародних партнерів,
яка так важко завойовувалася протягом останніх п’яти років», — прокоментував «явку з повинною» Володимира
Зеленського попередній Президент
Петро Порошенко.

 Зірка телевізійного шоу «Слідство ведуть екстрасенси», екснардеп
від «Слуги народу» Андрій Лисюк отримав високу посаду в СБУ — він став
заступником очільника Головного
управління щодо боротьби з корупцією
та організованою злочинністю. Свого
часу Лисюк працював в охороні колишнього депутата Сергія Тігіпка та обирався до Ради у складі президентської
фракції «Слуга народу». Став відомим
після того, як у шоу «Слідство ведуть
екстрасенси» зіграв роль експерта–

Прем’єрний показ фільму
«Офшор 95», який мав відбутись в Києві в Малій Опері, намагались зірвати — її директор в останній момент зателефонував авторам і сказав,
що показу про Президента не
буде. Однак після резонансу
фільм все ж продемонстрували. У той же час більшість центральних телеканалів України,
які належать олігархам, або
проігнорували сенсацію у своїх програмах, або згадали про
неї побіжно, акцентувавши
увагу на іноземних фігурантах
справи, а не на Зеленському.

КОМЕНТАРІ

»

ти справжніх власників Maltex,
її номінальним власником
була інша компанія — Davegra
Limited, якою тоді керував
друг дитинства Володимира
Зеленського, колишній юрист
«95 кварталу» Іван Баканов,
який зараз очолює СБУ.
Президент Зеленський
та його близькі соратники на
офшорні рахунки отримали

Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний депутат
від партії «Європейська Солідарність»:
«Зеленський все життя мріяв потрапити
на шпальти світових медіа. Мрії збуваються. І сьогодні «зелений барига» і «офшорний президент» — на перших сторінках BBC,
Guardian, Washington Post».
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст:
«Це початок краху (для Зеленського. —
Ред.)… Одне мене дивує, тільки це я хочу
зрозуміти: на що розраховував сам Зеленський, коли на все це йшов і знав, що у його
шафі живуть одні скелети? Навіщо він вирішив одним своїм рішенням знищити все, чого
домагався довгі роки? Чи було його рішення йти
в політику результатом олігархічного тиску або власного нерозуміння ситуації?». n

n Пряма мова

n Новини одним абзацом
 Зеленський говорив про «вагнерівців» з Лукашенком ще до їхнього
затримання. У цьому він сам зізнався
у Трускавці. «Моє обговорення було з

ТИМ ЧАСОМ

криміналіста. У 2019–му він відмовився від мандата на користь військової
служби.

мент України перетворюєте не в театр
абсурду, а в цирк абсурду», — звернулась у зв’язку з цим до монобільшості
нардеп від «ЄС» Вікторія Сюмар.

 Цивільна дружина Міхеіла Саакашвілі, нардепка від «Слуги народу»
Ліза Ясько полетіла до Грузії, де провідала в тюрмі свого чоловіка (експрезидент Грузії і досі офіційно перебуває
в шлюбі з Сандрою Рулофс, підданою
Нідерландів). Міхеіл Саакашвілі таєм-

Фото із сайту ukrinform.ua.

 У вівторок народні депутати
відсторонили Голову Верховної Ради
Дмитра Разумкова (на фото) від ведення пленарних засідань на два дні.
Рішення підтримали фракції «Слуга
народу» та групи «Партія «За майбутнє» і «Довіра». Голосувати за відставку
спікера Верховна Рада має сьогодні,
7 жовтня. Разумков, який зробив багато для того, щоб привести Зеленського до влади, побив із ним горшки через
те, що намагався дотримуватись регламенту та закону, а не діяти тільки по
указці з Офісу Президента. «Ви парла-

но, заховавшись у трейлері на поромі,
проник на територію Грузії напередодні місцевих виборів 3 жовтня, в яких
брала участь його партія «Єдиний
національний рух» (зайняла 2 місце).
Однак там його схопили і посадили в
тюрму, адже Саакашвілі має судимість
і повинен провести за гратами 6 років. Президент Зеленський пообіцяв
зробити все можливе, щоб повернути
громадянина України додому.

 Лідерка «Батьківщини», народний депутат Юлія Тимошенко попередила про нібито аферу великих агрохолдингів. «Зараз фейкові фермери
скуповують по 100 гектарів землі на
підставних осіб, реально це роблять
великі корпорації, холдинги. Іде величезна афера із сільськогосподарською
землею», — заявила вона. n

Антон ПОЛЯКОВ,
член депутатської групи
«За майбутнє», колишній
«слуга народу», стверджує, що
народні депутати «Слуги народу»
отримували гроші в конвертах за
підтримку закону про олігархів:

«

Коли було минуле голосування по олігархах, мій колега після
голосування заходить до туалету
і при ньому «слугам» роздають
гроші… Я їздив у НАБУ, давав
свідчення, але людина побоялася.
Що мені зробити? Пісолет приставити
толет
і сказати — йди,
озп
зпов
о ідай?..
розповідай?..
Пр
ри нь
н
о у ро
ом
р
озПри
ньому
розавали. То
оп
ро
давали.
про
кий ви можете
який
емократичдемократичий парл
р амент
ний
парламент
оворити, коли за
говорити,
кон
онверти»
«конверти»
рац
працюють
ціі «с
«слуи»?
ги»?

»
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Погляд

На журналістів напали
працівники… державного банку
В Укрексімбанку на кореспондентів «Схем» було скоєно напад
під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови
Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті
Фото із сайту radiosvoboda.org.

Петро МАКАРУК

ерівнику банку не сподобалось одне із запитань
журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого
Мецгер наказав охороні «забрати камери та дістати із них
касети».
Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра
Мазура, відібрали у нього дві
камери, забрали картки, на які
здійснювався запис, та видалили записане відео. Крім
цього, оператору та журналісту фізично перешкоджали
залишати приміщення. Через
годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього
інтерв’ю та самого нападу було
видалене.
Втім, спеціалістам «Схем»
потім вдалось-таки його відновити. Журналісти написали
заяву в поліцію.

К

КОМЕНТАРІ:
Юрій БУТУСОВ,
журналіст:

«Євген Мецгер — це просто
бандит, який викрав людину, перешкоджав журналістській діяльності. Чому він так робить?
Тому що він входить до угруповання Президента Володимира Зеленського. А Зеленський
завжди «відмаже» своїх друзів від будь-якого злочину…
Мецгер отримав високу поса-

n Жах!

а Миколаївщині
сталося жорстоке
вбивство — під час
сварки зять облив свою
84-річну тещу бензином й
підпалив, внаслідок чого
вона загинула. Деталі моторошного злочину поліції
повідомила жінка, яка заявила, що її 64-річний п’яний сусід підпалив тещу.
Вогонь після цього перекинувся на весь житловий
будинок. Поліцейські затримали душогуба на місці злочину, а рятувальники загасили пожежу. Там
і знайшли тіло жертви.
Убивці
загрожує
до 15 років позбавлення
волі або довічне ув’язнення. n

Н

Оксана КОВАЛЕНКО,
редактор відділу освіти й культури
«Газети Волинь»

Журавлина
не для журби
Історія, про яку йтиметься, трапилася з
моєю знайомою. Вона назвала її пригодою,
та насправді доброзичливий вчинок якогось
чоловіка став для неї великим випробуванням
на здатність сприймати великодушність
ані Марія, назвемо її так, мешкає в одному з
волинських містечок. Так склалася доля, що
на старості літ (а дожила, слава Богу, до 80
з гаком) вона абсолютно самотня жінка. Відповідно розраховує тільки на себе... Як людина із села,
звикла купувати продукти на ринку, тож якогось дня
традиційно подалася по осінні дари. Її щоденний
«рух по колу» перевернувся догори дригом в одну
мить, коли вибирала журавлину. Коли уже розраховувалася за півлітрову баночку, почула позад себе
чоловічий голос. Невідомий звертався до продавчині. Мовляв, насипте цій жіночці ще, він заплатить за
все. Пані Марія запротестувала, бо «гроші на свої
потреби має». Але добродійник навіть і слухати нічого не захотів: поклав купюри на прилавок та швидко
подався геть. Вона ще гукала йому вслід, що нічого
брати не збирається, хай навіть не думає, адже у
неї пенсія є. Та продавчиня її зупинила: «Як так йому
хотілося купити Вам тієї журавлини, то беріть. Не
опирайтеся — значить, так має бути».
Повагом несла ягоди додому, а думки її шматував буревій. Чому він так вчинив? Може, погано
одягнена? Схожа на бездомну?! Подумки розглядала себе від капелюшка до туфлів, намагаючись оцінити очима того чоловіка… Ні, здається! Старається
виглядати не гірше за інших. Прикро було б, якби він
допоміг, бо щось не так із її зовнішністю… Зітхнула й
наступної миті зупинилася через нову підозру. Озирнулася раз, вдруге: може, він тут неподалік, спостерігає за нею, щоб напасти зненацька й пограбувати? «Промацував» через ту журавлину. Он скільки
по телевізору про шахраїв розказують! Розвелося їх
тепер. Що тільки з тими пенсіонерами не витворяють. Кинула оком вліво та вправо й знову зітхнула:
цей варіант обдумувати було страшно, виснажливо і, чесно кажучи, зовсім не хотілося… Журитися
через журавлину… Уже вдома, торкаючись пучками
отих непростих для неї ягідок, вона дещо згадала:
як вчителька займалася колись з одним хлопчиком,
таким славним. Дуже їй подобався. Він же міг вирости… Нехай вона його не впізнала, бо й зір уже
підводить, а він упізнав! От і все! І на душі розпогодилося, а журавлина заусміхалася, мов закликала не
шукати у добрі чогось іншого, окрім самого добра,
– так трапляється, що люди дозволяють собі бути
великодушними уже тому, що люди. n

П
Після неабиякого резонансу голова правління банку Євген Мецгер склав
повноваження, щоправда, лише на час розслідування. Видно, розраховує,
що коли все затихне, то повернеться у насиджене крісло.

банку застосували фізичну силу
« Співробітники
до оператора «Схем» Олександра Мазура,
відібрали у нього дві камери, забрали картки,
на які здійснювався запис, та видалили відео
інтерв’ю.
ду в держбанку лише з однієї
причини — це чоловік подруги Олени Кравець, акторки
«95 кварталу».

»

зобов’язані відповідати на ці
запитання настільки, наскільки це можливо».
Віталій
ПОРТНИКОВ,
журналіст:

Сергій
МАРЧЕНКО,
міністр
фінансів:

«Я вважаю, що
будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні
ставити будь-які запитання,
а всі представники держави

«Напад на журналістів під час запису
інтерв’ю із головою правління
державного банку «Укрексімбанк» Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті — ознака наближення України до найгірших
практик пострадянських авторитарних режимів». n

n В яблучко!

Фото із сайту obozrevatel.com.

Чоловік
посварився
з тещею й
підпалив її
Жінка загинула
у вогні

5

Вітаємо!
Юрія Віталійовича з таким тролем Давида Георгійовича спокійно можна
записувати у «95 квартал».

«Арахамія функціонує без 2%
геному»
Днями керівник
президентської фракції
Давид Арахамія
заявив, що корупція —
в ДНК українців
Юрій ЛУЦЕНКО,
ексміністр внутрішніх справ
і ексгенпрокурор України

е сказала людина, сім’я якої
знайшла притулок в Україні
(втік від війни в Абхазії. —
Ред.) і лише в 2015-му отримала
українське громадянство.
Вважаю ці слова образою

Ц

ці слова
« Вважаю
образою української
нації.
»
української нації.
Але навряд чи ця хамія розуміє, що це значить.
Пояснювати, що геноми людей всіх націй однакові, не буду.
Просто маю підозру, що пан
Арахамія функціонує без отих
2% геному, які відрізняють людину від шимпанзе. n

14 жовтня на рушничок
щастя і любові стануть жителі Любешівщини – учасник АТО, прикордонник
Олександр
ДОМАЛЬЧУК
і студентка Західноукраїнського національного університету
Софія
ЧУБЕЙКО.
Сьогодні перед небом та людьми
Для себе ви обрали спільну долю:
У парі йти шляхом одним,
Плекаючи нове родинне коло.
Свій ідеал кохання
бережіть,
іть,
Творіть гармонію, да-руйте насолоду.
Щасливих, радісних
вам літ,
Єднання душ,
порозуміння, згоди!
и!
З повагою сім’її
Пармухіних та Сациків.
циків.

6
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Чи може здорова їжа вберегти
від інвалідності?

Фото із сайту imk.net.ua.

«Ми те, що ми їмо», — сказав
Гіппократ. Через тисячоліття
якісна їжа — запорука не лише
гарного самопочуття, але й
здоров’я. Нашого і майбутніх
поколінь. Адже те, чим
харчується майбутня породілля
або жінка, яка виношує дитину,
впливає на стан та розвиток
плоду. Якщо в інших країнах
світу для жінок передбачили
можливість щодня вживати
«правильний», збалансований
хліб та продукти з борошна,
українок такої можливості
позбавили. Чому та чи можемо
цьому зарадити?

ров’я української нації», — наголошує
Ірина Констанкевич.
Законодавча ініціатива про збагачення борошна фолієвою кислотою
знайшла підтримку у Міністерства
охорони здоров’я. На адресу Верховної Ради України надійшло понад
200 листів із підтримкою ідеї законопроєкту про фортифікацію борошна,
серед них листи від науковців, нейрохірургів, світової Федерації українських жіночих організацій, лікарів
дитячих лікарень та батьків, депутатів
обласних рад. Про важливість такої
ініціативи пише почесний професор
медичної генетики із США Володимир

« Законопроєкт,
зареєстрований у Верховній
Раді, на думку Ірини
Констанкевич, дасть
змогу пшеничне борошно
вищого і першого сортів,
що виробляється на
території України, піддати
фортифікації фолієвою
кислотою.

Ірина ГАЙОВА

е влітку членкиня партії «За
майбутнє» Ірина Констанкевич разом із депутатами інших
партій та фракцій, спільно із жіночим
рухом «За майбутнє» зареєстрували
у Верховній Раді законопроєкт про
фортифікацію борошна фолієвою кислотою (№ 5657). «Додавання в нього
фолієвої кислоти зможе на 50 відсотків зменшити інвалідність та смертність серед новонароджених дітей»,
— вважає парламентарка. На думку
Ірини Констанкевич, проблему із зростанням кількості дітей із вродженими
вадами розвитку не можна замовчувати. Одним із елементів її вирішення,
як свідчить практика багатьох держав,
є додавання у борошно вітамінів та
мікроелементів, які покращать якість
харчування. Це і є метою законопроєкту.
Нині 80 країн світу збагачують борошно фолієвою кислотою. Канада
та США в такий спосіб знизили рівень
розвитку вроджених проблем вад
невральної трубки (ВНТ) до 46 %. На
жаль, в Україні найвищий рівень час-

Щ

Ірина Констанкевич та її колеги-депутати — ініціатори законопроєкту про фортифікацію
борошна.

тоти народження дітей із вадами цієї
патології серед усіх європейських держав. «В Україні теж є підприємства, які
збагачують борошно фолієвою кислотою. Але такий продукт йде винятково
за кордон. Натомість щороку в Україні помирає майже 23% таких дітей, а
ті, що вижили, на 99 % є інвалідами»,
— зазначає народна депутатка Ірина
Констанкевич.
У 75% випадків цій хворобі можна
запобігти, вживаючи фолієву кислоту
за 2–3 місяці до зачаття дитини, або
у перші місяці вагітності. Система
охорони здоров’я США щороку заощаджує понад пів мільярда доларів,
оскільки витрати на фортифікацію,
тобто збагачення борошна, в рази
менші від усіх витрат, які передбачені
на догляд за дитиною із вадами упродовж її життя. Та чи зможуть українки
отримати здоровий продукт в нашій

державі, яка уміє робити таке борошно
тільки на експорт? Хіба нашій нації не
потрібні здорові діти?
Законопроєкт, зареєстрований у
Верховній Раді, на думку Ірини Констанкевич, дасть змогу пшеничне борошно вищого і першого сортів, що
виробляється на території України,
піддати фортифікації фолієвою кислотою (вітаміном В9), як цього давно вимагають іноземні партнери для
експорту. В результаті український
виробник отримає вигідні умови на
світовому ринку, а український споживач — якісний продукт. «Завдяки фортифікації борошна фолієвою кислотою
можна зменшити частоту ВНТ серед
новонароджених, а значить, заощадити кошти, необхідні для пожиттєвої опіки паралізованих внаслідок вроджених
вад. Ці гроші можна буде вкладати у
профілактику задля збереження здо-

»

Вертелецький, який є директором
міжнародного благодійного фонду
«ОМНІ — мережа для дітей» та займається програмами розвитку дітей і запобігання вродженим вадам.
«В Україні є найвищою частота ВНТ
у Європі, і цій епідемії можна запобігти
за допомогою запропонованого законопроєкту. Прийняття цього проєкту
Закону є необхідним, щоб врятувати
життя сотень українських дітей щороку. Збагачення борошна фолієвою
кислотою є сучасним, універсальним
способом профілактики ВНТ», — зазначає професор Вертелецький.
Цей спосіб продемонстрував
себе як безпечний, ефективний та
доступний за ціною. Щоб зменшити
епідемію ВНТ, потрібно обов’язкове
збагачення борошна фолієвою кислотою, як це робиться в Канаді, Аргентині, Молдові та у понад 80 інших
країнах. n

n Ринок праці

Рекрутинг служби зайнятості:
надійно, якісно, оперативно
Щоб отримати
спрямування на
вакансію, не обов’язково
стояти на обліку у
ВОЦЗ. Тут діє сектор
рекрутингу, фахівці
якого виконують
роль посередника
між роботодавцями і
пошукачами роботи

Фото пресслужби Волинського обласного центру зайнятості.

рекрутингу
« Завдяки
обласного центру

Мирослава КОЗЮПА

екрутинг – відносно новий
напрямок, започаткований у 2018 році. Впродовж
січня– серпня 2021-го цією послугою скористалося 1610 роботодавців (396 з них – ніколи
раніше не зверталися до центру) і 772 особи працевлаштовано. Про це розповів директор
Волинського обласного центру
зайнятості Роман Романюк.
ВОЦЗ для своїх клієнтів пропонує взаємовигідну
співпрацю, адже попередню
співбесіду із кандидатами
проводять рекрутери, тож
представники бізнесу не витрачають часу на добір кандидатів із великої кількості охо-

Р

Роман Романюк.
У роботі рекрутери використовують різноманітні
інструменти – сайти з пошуку вакансій (Work.ua, hh.ua,
robota.ua, olx.ua, jobs.ua
тощо), соціальні мережі –
(Facebook, Linkedin). Для роботодавців і потенційних працівників у центрі зайнятості
радять стежити за офіційною
сторінкою ВОЦЗ або філій. Ок-

Роман Романюк до представників бізнесу звернувся словами
Генрі Форда: «Працювати разом – це успіх».

чих. Це і економія коштів, бо
послугу надають безплатно,
і не доводиться ані розміщувати свої вакансії на платних
ресурсах, ані тримати у штаті
менеджера з підбору персоналу. Потенційні працівники ж
отримують супровід від співбесіди до працевлаштування,
попередньо обговорюють всі
умови роботи, визначають
слабкі і сильні сторони, отримують індивідуальні поради
щодо складання резюме, та

що важливо – мають рекомендацію від центру зайнятості
для роботодавця.
– Нам дуже важливо допомогти бізнесу укомплектувати робочі місця. Так, у першу
чергу треба працевлаштувати
безробітну людину. Але як зазвичай відбувається: зайшла
вакансія у центр зайнятості,
обробляється інформація
серед тих, хто на обліку. Є –
пропонуємо, нема – починаємо шукати ширше, – розповів

зайнятості цьогоріч
працевлаштовано на
нові робочі місця
8 безробітних та
23 пошукачі роботи.

»

ремо Роман Романюк звернув
увагу на інтерактивну карту
вакансій Волинської області з використанням «Google
maps», де відображене географічне розташування актуальних вільних робочих місць,
а також містить додаткову інформацію щодо умов праці,
вимог до кандидатів, обов’язків, графіка роботи.
У центрі зайнятості створили власний банк резюме з
інформацією про 10 842 осіб.

Дані щодня оновлюються.
Роботодавці, які користуються послугами рекрутингу,
запевняють – це не просто корисний напрямок співпраці, а
потужна підтримка малого й
середнього бізнесу в оперативному укомплектуванні вакансій.
– Досвід нашої співпраці з
центром тривалий. Спочатку
ми брали людей зі служби зайнятості і отримували компенсацію податку, що знижувало
нам витрати. Потім шукали
через різні джерела працівників, наприклад, на сайтах,
але вони платні і зрозуміли,
що можна це робити через
ВОЦЗ, і згодом переконалися, що рекрутинг – дійсно
дієвий і швидкий інструмент
для пошуку працівників. Бо це
безплатно, що дуже приємно,
ефективно і комфортно, – зазначає засновниця пекарні
Happy Bakery Юлія Грицюк.
До слова, завдяки рекрутингу обласного центру зайнятості цьогоріч працевлаштовано на нові робочі місця 8
безробітних та 23-х пошукачів
роботи. Серед «закритих» вакансій – сомельє і настроювач
піаніно та роялів, лікар-епідеміолог і ливарник пластмас,
хімік і рибовод. Цікаво, що на
машиніста крана працевлаштовано жінку. n

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

n Знай наших!

Фото Олени СТЕЛЬМАЩУК.
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n Пульс тижня

Вийшов із тюрми та до смерті
побив безхатька
На спецлінію «102» близько 17-ї години 26 серпня
надійшло повідомлення, що у Рівному на Меморіалі
слави виявлено чоловіка без ознак життя
Ірина ПАСІЧНИК

годом оперативники встановили зловмисника.
Ним виявився 48-річний уродженець Гощанщини,
який близько року тому звільнився з місць позбавлення волі, та постійного місця проживання не має. У
день злочину він разом із подругою та малознайомим
чоловіком розпивали спиртне на Меморіалі слави. Приревнувавши до своєї пасії товариша по чарці, чоловік
наніс йому декілька ударів по обличчю та ногою в груди.
Злякавшись відповідальності за свої дії, пара втекла.
Експерти причиною смерті невстановленого чоловіка назвали множинні переломи ребер, грудини, наростаюча легенево-серцева недостатність та травматичний шок.
Днями суд узяв підозрюваного під варту терміном
на 60 діб без права внесення застави. Тепер йому загрожує черговий строк — 10 років позбавлення волі. n

З

У планах Олександра — створити повноцінний тримісний вертоліт для безпечних
і законних перельотів.

Батько і син взялися
за роботу — і змайстрували…
вертольота!
Закінчення. Початок на с. 1
Олена СТЕЛЬМАЩУК

айстри просять відійти усіх присутніх подалі, метрів на 200–300.
Олександр сідає за штурвал,
перед ним — панель управління, знята з «жигулів» (там
датчик температури двигуна і тиску мастила в двигуні),
одягає «шкірянку» і шолом,
пристібається паском безпеки. Вертоліт потужно заревів.
Лопаті закрутились і швидко набирають рівної форми,
трава під апаратом подалась
хвилями — як у кіно, тільки
по-справжньому!
За якусь мить конструкція
Войтовичів упевнено піднімається. Вертоліт набирає
невелику висоту і майже ховається за горизонтом, потім
розвертається і йде до точки
приземлення.
По завершенні польоту
пілот ледь приховує хвилюючі емоції. У кожного — своє
дозвілля, в Олександра — ось
таке.
39-річний чоловік зізнається: все життя мріяв літати,
поки однокласники вчилися,
він у зошитах малював вертольотики. Утім, по закінченні
школи вступив до рівненського «водника» на інженера-механіка. Та руки майстрували
все навкруг, бо душа потребувала і гени брали своє: батько Олександра — колишній
інженер-механік, 67-річний
Володимир Макарович — теж
усе життя щось ремонтує і вигадує чудернацькі штуки, сам
навіть зібрав тракторця для
домашніх потреб.
— Два роки тому вирішив
перейти від мрій до діла. Спирався виключно на книжки
з авіаконструювання, тато
у всьому допомагав. А от в інтернеті, зокрема на ютюбі,
нічого по темі знайти не зміг.
Усе-таки книжки — то міць

М

і надійність, це безсумнівний
чийсь перевірений досвід, —
зізнається Олександр.
Він каже, що загальна
картина була в голові, повного креслення конструкції
не мав — хіба якісь деталі.
— Двигун повністю перебрали самостійно, тільки
масляного насоса не чіпали.
Частина деталей — з автомобільної техніки. Деякі купували в будівельних магазинах.
Дещо — з підручних засобів:
є тут і частина від спальної
розкладачки, є — зі стійки для
чипсів «Люкс», довгі трубки

тра від «хонди цивік», потужність — до 80 кінських сил.
Заправляю бензином А-95,
пробував і дорожчий, люксовий, та чомусь апарат краще
працює саме на звичайному.
В середньому на годину польоту треба до 30–35 літрів
пального. Та я ще стільки
не літаю, бракує досвіду. Щоб
отримати посвідчення пілота
вертольота, треба налітати
з інструктором мінімум 40 годин, а в мене лише трохи більше 6, — розповідає аматор-авіаконструктор.
Поки що найбільша висо-

життя мріяв літати, поки однокласники
« Все
вчилися, я у зошитах малював вертольотики.

На момент приїзду слідчо-оперативної групи
у приміщенні перебував один відвідувач та
адміністратор – 19-річний місцевий житель
Мирослава СЛИВА

езаконний бізнес виявили у підвальному приміщенні на вулиці Базарній у Здолбунові. Гральний
заклад функціонував під вивіскою «Секонд-хенд».
Правоохоронці вилучили 10 системних блоків, 3 мобільні телефони та 3 400 гривень. Адміністратор запевнив
поліцію, що про власника йому нічого не відомо, а заробітну плату він отримує через мережу інтернет.
Розпочато досудове розслідування за частиною 1
статті 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). n

Н

87-літня бабуся понад дві доби
збирала в лісі гриби
Про відсутність дружини повідомив до поліції
86-річний житель села Шубків, коли надворі вже
стемніло. Чоловік розповів, що жінка ще вранці
пішла на тихе полювання і не повернулася
Олена МИТРОФАНОВА

Утім, по закінченні школи вступив до рівненського
«водника» на інженера-механіка.

»

вздовж хвоста — це деталі
з медичних нош. Усе це треба
було пошукати і зуміти купити. Найважче далося знайти
лопаті від справжнього вертольота. Зараз тут стоять
«списані» композитні модифіковані лопаті від КА-26, ми їх
обрізали в довжину, — розповідає пан Олександр.
Конструкція літального
апарата важить 300 кілограмів. Розрахункова підйомна маса гвинтокрила на цей
момент — до 400 кілограмів.
Трубки, з яких він складається, — здебільшого з дюралю.
Майже кожну деталь батько
із сином майстрували власноруч або перероблювали, і є
такі, які повністю самостійно
відливали.
Вертоліт обійшовся у немалу копієчку. За ці гроші
можна було купити хорошу
машину. Найдорожчі деталі —
це двигун і лопаті. Наприклад,
одна лопать коштує майже
1000 доларів, а їх треба дві.
— Сюди я поставив бензиновий двигун об’ємом 1,5 лі-

Гральний заклад працював
під вивіскою «Секонд-хенд»

та, яку подолав Олександр
на гвинтокрилі, — 5–7 метрів,
а найдовша відстань у польоті — метрів 500. Та, за розрахунками, при такій потужності двигуна цей апарат може
піднятись на висоту до двох–
трьох кілометрів.
Чоловіки зізнаються:
це більше пробний варіант.
Задокументувати його неможливо — він не відповідає всім
стандартам літального апарата: там усі матеріали мають
бути авіаційними.
У планах Олександра —
створити повноцінний тримісний вертоліт, на якому
можна буде безпечно і законно пролетіти від пункту
А в пункт Б.
Войтович-молодший
зі своїм гвинтокрилом цього
року брав участь у фестивалі-виставці саморобних літальних апаратів у Ротмістрівці, що на Черкащині, отримав
грамоту. Каже: з вертольотом
він там був єдиний. Пролетів
ним, щоб показати, як ця штуковина працює. n

а пошуки Галини Андріївни Оліферук, 1934 року
народження, залучили особовий склад відділення поліції № 1 (м. Рівне), рятувальників, лісників та небайдужих громадян. Упродовж двох діб люди
прочісували місцевість неподалік сіл Шубків, Дуби та
Козлин. Коли надвечір натрапили на пенсіонерку, вона
в обох руках несла гриби.
Жінка розповіла, що першу ніч пересиділа під деревом, а вранці продовжила збирати гриби. Коли ж ніч
застала в лісі знову, знайшла повалене дерево і лягла
на гілля. Каже, спала міцно, наче вдома. Прокинувшись,
знову розпочала тихе полювання. Весь цей час поруч із
нею був вірний чотирилапий друг.
Попри те, що дві з половиною доби старенька не
могла вибратись із лісу і була без води та їжі, вона запевняє, що почувається добре. Її разом із псом Циганом та грибами доправили додому. Пенсіонерка каже,
що знову піде до лісу. n

Н

n Факт
У міжнародному аеропорту «Рівне»
вперше за понад 20 років приземлився «боїнг». Борт литовської авіакомпанії KLASJET
доставив 49 пасажирів із Відня (Австрія). Наступного
дня з рівненського летовища повітряне судно вирушило у Тель-Авів (Ізраїль). Попри те, що «боїнг» прийняли без перешкод, для поліпшення заїзду на перон
потрібно розширити руліжну доріжку та оновити
застарілу світлосигнальну систему заходу на посадку.
Ці роботи планують зробити до травня 2022 року.
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Через коронавірус на карантин
закрили дитсадок
Чергові групи також не працюватимуть

НОВИНИ НАДСТИР’Я
n Резонанс

У Торчині роми на колінах просили
пробачення за побиття воїна

Леонід ОЛІЙНИК

аклад дошкільної освіти № 19 обласного центру
зачинили на двотижневий карантин у зв’язку із захворюванням працівників.
Адміністрація установи повідомила батьків про
те, що дитсадок не працюватиме з 5 по 13 жовтня.
«У зв’язку із захворюванням на СOVID-19, з метою
запобігання його розповсюдженню, заклад дошкільної
освіти повністю закривається на карантин…» — йдеться у повідомленні.
Хворобу підтвердили у 6 педагогів та в 1 вихованця. n

З

Вагітна дев’ятикласниця
поцупила телефон у жінки
на інвалідному візку
Дівчину судили в Горохові
Леонід ОЛІЙНИК

айонний суд призначив неповнолітній покарання
у вигляді штрафу.
Злочин трапився торік 14 лютого на вулиці
Шевченка.
Учениця дев’ятого класу ЗОШ І–ІІ ступеня села Сільце Луцького району вкрала мобільний телефон із жіночої сумки, що була прикріплена до інвалідного візка.
Свою провину неповнолітня визнала повністю. Просила
призначити їй штраф, оскільки має можливість його
оплатити.
Феміда врахувала, що обвинувачена вчинила кримінальне правопорушення, коли була вагітною, а зараз
має на утриманні малолітню дитину. Відтак вона одержала покарання — 850 гривень штрафу. n

Р

Чоловік отримав серйозні опіки,
намагаючись загасити пожежу
у своїй хаті
Повідомлення про те, що горить будинок у
селі Журавники Луцького району, службовці
9 державної пожежно-рятувальної частини
отримали о 20-й годині 26 хвилин 4 жовтня
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

а місце лиха горохівські рятувальники разом із
працівниками місцевої пожежної охорони селища Мар’янівка прибули швидко, однак полум’я
вже знищило шифер цегляної будівлі на площі 52 кв.
м, пошкодило перекриття у 42 кв. м, спопелило речі
домашнього вжитку. Пожежу вдалося приборкати менш
ніж за годину.
72-річний господар будинку пробував рятувати
дім самотужки й постраждав. Із опіками другого ступеня пенсіонера було госпіталізовано в травматологічне відділення Горохівської ЦРЛ у стані середньої
тяжкості.
Наразі причина загоряння встановлюється. n

Н

15-річний хлопець обікрав
магазин
Неповнолітнього злодія викрили горохівські
правоохоронці
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ід час оперативного відпрацювання території в
селі Широке Луцького району поліцейські помітили вибиту шибку в магазині. У приміщенні
закладу ходив невідомий з ліхтарем.
Коли зловмисник із краденим товаром вийшов через вікно, його затримали. Правопорушником виявився
15-річний місцевий житель.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про спробу крадіжки, поєднаної із
проникненням. n

П
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Молодики зламали ніс ветерану АТО
Леонід ОЛІЙНИК

а словами очевидців, чоловік
у військовій формі на зупинці
чекав на автобус. Роми у стані сильного алкогольного сп’яніння підійшли до нього та почали чіплятися. Коли ветеран попросив
їх відійти, вони побили його.
Відео інциденту викликало велике обурення користувачів соцмереж. На подію відгукнувся селищний голова Юрій Кревський.
Він закликав правоохоронців
та громадські організації відреагувати на побиття військового.
Поліцейські оформили на осіб, які
вчинили бійку, необхідні адмінматеріали.
Згодом в інтернеті з’явилося
відео, як група молодиків на колінах просить пробачення у військового та громади за скоєне.
Роми переконували, що така ситуація більше не повториться. n

Кадр із відео сайту konkurent.ua.

З

Свою провину нападники «усвідомили» тільки після широкого
розголосу.

n Нові обличчя

«Щоразу, коли виписую
пацієнта, який був важким,
радію усім серцем»
Хірург із Луцька потрапив до списку «30 лікарів Незалежної
України»
Фото з особистого архіву Олександра МАСІКОВА.

Олена БОРИСОВА

сторія лікаря відділення ургентної хірургії
медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади Олександра Масікова
увійшла до спецпроєкту Міністерства охорони
здоров’я з нагоди 30-ліття української незалежності. У ньому — тридцять медиків, які розпочали свій професійний шлях у незалежній Україні.
Стати лікарем Олександр Масіков мріяв
ще з дитинства, і постійно робив усе можливе,
аби втілити свою мрію у життя.
— Завжди бачив себе в хірургії, і з кожним
роком переконуюсь, що це приносить мені найбільше задоволення, — зізнається чоловік.
А основною мотивацією називає змогу допомогти людям, зберегти чи повернути їм здоров’я. Він каже, що без цього працювати лікарем — не варто і неможливо.
Робота молодого хірурга не обмежується
стінами операційної. У пік епідемії COVID-19 він
почав активно надавати допомогу людям із цим
новим і тоді ще не вивченим захворюванням.
Молодий спеціаліст підтримує медреформу
в Україні. Зокрема, нововведення про зміну фінансування лікарні із виділення коштів «на ліжко-місце» та «ліжко-день» на оплату за кожного пролікованого пацієнта із певним діагнозом
відповідно до складності. Адже так працює ме-

І

лікарем Олександр Масіков
« Стати
мріяв ще з дитинства, і постійно
робив усе можливе, аби втілити
свою мрію у життя.

»

дична галузь в усіх розвинених країнах. На його
думку, такий формат фінансування спонукає
заклади охорони здоров’я поліпшувати матеріально-технічну базу, а лікарів — підвищувати
свій професійний рівень.
У МОЗ зазначають, що Олександр Масі-

У пік епідемії COVID-19 Олександр Масіков почав
активно надавати допомогу людям із цим новим
і тоді ще не вивченим захворюванням.

ков — спеціаліст високого рівня і міг би працювати у найкращих клініках планети. Однак він
лишився в Україні, аби допомагати і рятувати
своїх земляків.
— Щоразу, коли виписую пацієнта, який потрапив у лікарню у важкому стані, — радію усім
серцем. Так само задоволений, коли вдається успішно застосувати певну нову методику
або коли колеги радяться зі мною, розраховуючи на мій досвід, отриманий за кордоном
та напрацьований в Україні. Такі випадки доводять, що я недаремно обрав свій шлях, і надихають рухатись ним далі, — зазначив Олександр Масіков. n

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
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Через сказ господар утратив бичка
У селі Мирин Ковельського району зареєстрований випадок
захворювання великої рогатої худоби на цю небезпечну недугу
Іван ПЕТРУК

Фото із сайту google.com.ua.

Д

аболоттівська спеціальна школа реалізовує міжнародний
проєкт «Створення лабораторії стійкого розвитку», який заснований Спілкою сільських громад
Підляського воєводства і фінансуватиметься польською стороною.
Загальний бюджет – близько 355
тисяч євро.

З

Колектив Мощенської гімназії
з Ковельщини взяв участь у конкурсі
«Вакциновані й відкриті», який
проводили Міністерство охорони
здоров’я, Міністерство освіти і науки,
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні,
а також магазин гаджетів та аксесуарів
«Цитрус»

к повідомило інформаційне видання
«Ковель медіа», гімназія, яка є філією
Люблинецького ліцею, отримає набір
комп’ютерної техніки з 10 гарнітур і роутера.
Виграти цінні подарунки мали змогу ті навчальні заклади, 80% працівників яких повністю вакцинувалися від COVID-19. На конкурс
подали заявки 6 134 школи та ліцеї з усієї
України. Переможцями також стали колективи
з Рівненської, Донецької та Хмельницької областей. Вони одержать набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів.
На жаль, на Волині станом на минулий тиждень лише 66% працівників закладів освіти отримали щеплення проти СOVID-19. В області
було 63 колективи з нульовим показником вакцинації — це 11 шкіл та 52 дитсадки. n

Я

Наразі в селі проводиться вакцинація всіх сприйнятливих тварин.

перестав їсти і пити, з’явилося сильне
« Бичок
слиновиділення, він став поводитись агресивно, а потім
загинув.
»
падок цієї недуги у Ковельському
районі. Раніше захворювання ху-

доби на сказ реєстрували в селі
Підріжжя. n

У Заболоттівській спецшколі збудують
меблевий і швейний цехи

Оксана КРАВЧЕНКО

Захистилися від
COVID-19 і отримали приз

Марія КАЩУК

n Інвестиції у майбутнє

Про юних волинян із
особливими освітніми
потребами подбають сусіди
з-за Бугу. Потребує добудови
й навчальний заклад у
Гірниках. Ці та інші актуальні
проблеми в житті Ратнівської
та Шацької громад
обговорили нещодавно
керівники Волинської області
та Ковельського району

9

n Пульс тижня

n Проблема

іагноз поставили фахівці
Волинської регіональної
державної лабораторії Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Під
час розслідування було встановлено, що бичок випасався
на прив’язі за півтора кілометра
від села Мирин, в урочищі Струга.
Господарів насторожило, що він
перестав їсти і пити, з’явилося
сильне слиновиділення, тварина стала поводитись агресивно,
а потім загинула.
На засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної
комісії при Ковельській райдержадміністрації прийняли рішення про оголошення села Мирин
неблагополучним щодо сказу,
а прилеглу територію в радіусі
5 кілометрів — загрозливою зоною, на якій введено карантинні
обмеження.
Наразі тут проводиться вакцинація всіх сприйнятливих тварин.
На сьогодні це вже другий ви-
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– Зведуть нове приміщення, де
облаштуємо меблевий та швейний
цехи, комп’ютерний клас, закупимо
новітнє устаткування та обладнання, – розповіла директорка Ольга
Головій. – У вихованців з’явиться
можливість здобути професію, соціалізуватися. На сьогодні у закладі налічується 112 дітей, майже усі
проживають тут постійно. Є чимало
учнів, які показують хорошу динаміку
розвитку, їх можна навчити опанувати ремесло, щоб вони стали самостійними у житті.
Голова обласної ради Григорій
Недопад вважає, що, окрім Заболоттівської, участь у схожих проєктах можуть взяти ще дві волинські спецшколи – Затурцівська та Головненська.
Уже розпочато реалізацію чергового
етапу Програми транскордонного
співробітництва Польща – Білорусь
– Україна на 2021–2027 роки.

А ось у Гірниках на Ратнівщині
йшлося про те, що місцева школа
дуже перевантажена і працює у дві
зміни. Це найбільший сільський
навчальний заклад у громаді, який
міг би стати опорним. Тут здобувають знання понад пів тисячі учнів
та майже сотня дошкільнят. Ще у
2015 році було розроблено проєкт
реконструкції з добудовою приміщення. Цей документ із року в рік
подають на розгляд комісії, щоб
отримати фінансування коштом
Державного фонду реконструкції
і розвитку, однак поки що безрезультатно.
А от у Шацьку представники обласної та місцевої влади обговорили перспективу будівництва Центру
олімпійської та паралімпійської підготовки. Для цього вже виділено земельну ділянку, планується підведення інженерних мереж. n

Тепер хлопець сидітиме
не в аудиторії...
Студента другого курсу Ковельського
центру професійно-технічної
освіти підозрюють у зґвалтуванні
неповнолітньої дівчини. Про це йдеться
в ухвалі Ковельського міськрайонного
суду
Іван ПЕТРУК

рганом досудового розслідування встановлено, що п’яний парубок напав на
свою жертву ззаду, схопив обома руками
за талію і, долаючи її опір, користуючись своєю
фізичною перевагою, кинув на землю, стягнув
одяг та зґвалтував. Це сталося увечері неподалік гуртожитку навчального закладу. Медики
зафіксували у потерпілої тілесні ушкодження.
Поліція порушила кримінальне провадження
за статтею, яка передбачає позбавлення волі
на строк від семи до дванадцяти років. Студента, який теж є неповнолітнім, затримано, йому
повідомлено про підозру у вчиненні злочину і
присуджено домашній арешт строком на два
місяці. n

О

Хоч на італійку й не схожа
У пункті пропуску «Ягодин»
прикордонники Волинського загону
затримали африканку з підробленим
італійським паспортом
Іван ПЕТРУК

n Надзвичайний випадок

Онучка відомої майстрині допомогла
врятувати людину
Марія Кравчук із Турійщини виготовляє із соломи справжні
шедеври, якими захоплюються не тільки волиняни, а й
шанувальники із 14 країн, де відбувалися її виставки. Нині ця
чудова жінка має ще одну підставу для радості й гордості
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ещодавно заслужений майстер народної творчості України пані Марія Кравчук написала у фейсбуці під фотографією юної
красуні: «Олеся Кравчук — моя внучка, донька Івана і Світлани Кравчуків,
першокурсниця університету ім. Івана
Франка у Львові», і розмістила пост із
розповіддю про те, як дівчина допомогла врятувати життя людині.

Н

Олеся поверталася із занять
— як раптом почула, що одному із
пасажирів трамвая стало погано. Дівчина першою без вагань підійшла
до нього, перевірила пульс та дихання — їх не було.
— Я попросила, щоб чоловіка
поклали на підлогу. Знову перевірила пульс, упевнилася, що нічого
не заважає диханню, відкинула його
голову назад і почала робити серцево-легеневу реанімацію, — зга-

дувала згодом Олеся. — Коли зрозуміла, що мені не вистачає сили,
пояснила процедуру хлопцям — і
вони продовжили, допоки не приїхала «швидка». Також допомагали
дві дівчини — майбутні медики. Чоловіка доправили в реанімацію, де
його стан стабілізувався. Як пізніше
виявилось, нам вдалося двічі запустити його серце.
Олеся навчилася надавати першу допомогу в Українській академії
лідерства під час спеціальних курсів від Patriot Defence (ГО «Захист
патріотів»). Каже, тепер хоче організувати такий курс у Львівському
університеті. n

елегалка їхала до Варшави рейсовим
автобусом. Під час перевірки пильний
інспектор запідозрив, що 28-річна пасажирка надала українським прикордонникам
фальшивий документ.
Охоронці кордону з’ясували, що африканка
кілька тижнів тому прилетіла в Україну за своїм справжнім паспортом. У нашій країні жінка
мала вивчати економіку в одному з ВНЗ Харкова. Здобуття вищої освіти, як виявилося,
не було справжньою ціллю мандрівниці, затриманої на українсько-польському кордоні.
Співробітники Держприкордонслужби підроблений документ вилучили. На студентку-нелегалку відкрили адміністративне провадження за спробу порушення державного
кордону. Крім того, до Любомльського відділу
поліції ГУНП у Волинській області направили
повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358
Кримінального кодексу України «Підроблення
документів, печаток, штампів та бланків». n

Н

n Куточок поезії
ОСІНЬ — РОЗП’ЯТЕ
КОХАННЯ

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Ігор ПАВЛЮК

Осінь бере за руку
І віриш їй чомусь, віриш, —
Як в жалібний стогін скрипки,
Як в жадібний поклик звіра.

n Почуття славетних

n Ніхто, крім тебе
яка, до речі, не лише як регент керує
церковним хором, а й працює в місцевій школі — викладає музику і музичне
мистецтво. А ще є художнім керівником у Качинському будинку культури.
І це завдяки тому, що свого часу закінчила музично-педагогічний факультет
Рівненського гуманітарного університету.
— Вищу освіту здобувала, — розповідає жінка, — коли було вже троє синів.
А під час навчання й донька народилася. Доводилося їхати на сесію з немовлям. І тоді вже чоловік мене виручав.
Щоразу був з нами. Глядів Марійку, поки
я здавала заліки, екзамени. У Рівному,
на квартирі, яку винаймали в дуже добрих людей, і повзати наша донечка навчилася. Виберу вільний час, прибіжу,
погодую її — і назад в університет.

Фото із архіву родини МАТИЧІВ.

Мов світло у кров, проникли,
Стали, як в горлі гроші,
Сизий холод ожини
І вороги хороші.
Щастя, як весни, — грішне.
А благодать — як осінь…
Солодкий дим батьківщини
У твоєму волоссі.
Осінь.
Душа для тіла —
Наче стара перина.
Одне із церковних таїнств,
Де хліб мокають у вина.
Сняться дельфіни й коні.
Або вже зовсім не спиться,
Бо за вікном
Місяць в’яже
Долю на променях-спицях.

«МИ ОДНЕ ОДНОГО РОЗУМІЄМО
З ПІВ СЛОВА»

Зранку приходить правда,
Гола, як в грудні вишня.
Осінь — розп’яте кохання.
Тому
Вона
Всевишня…
м. Львів. n

Квіти для коханої.

Жінка –
відображення любові
свого чоловіка

«Я ВИМОЛИВ СОБІ ТАКУ ДІВЧИНУ
ЗА ДРУЖИНУ»

Качин для них уже давно став своїм,
рідним. Бо ж приїхали сюди невдовзі
після свого весілля і рукопокладення
випускника духовної семінарії Юрія Матича у священники. Тут народилися їхні
четверо дітей — троє синів і донька. Чи
думала Аліна в дитинстві, юності, що
вивчиться на регента та ще й стане матушкою? Коли про це зайшла мова, жінка пригадала, як то все було:
— Я росла в Піщаному Камінь-Каширського району у віруючій сім’ї. В родині нашій всі гарно співали, і я любила
пісню. Церкви в селі не було — на службу Божу їздила то у Верхи, то в Полиці.
Храм у нас відкрили в 1999 році (як я
школу закінчувала, то співала в хорі).
До нас прислали молодого священника
Сергія Приходька з матушкою Ларисою.
І саме тоді, можна сказати, я й визначилася зі своїм подальшим шляхом. Мені
дуже сподобалися стосунки в цьому
подружжі — захотілося й самій вчитися
в духовній семінарії. З Божою поміччю,
незважаючи на великий конкурс при
вступі, мрія збулася.
Аліна була першокурсницею регентського відділення, а її майбутній чоловік Юрій Матич родом із селища Голоби
Ковельського району, обравши священницький шлях, вчився вже на четвертому курсі. Після знайомства вони якийсь
час дружили. Оскільки дівчина не мала
музичної освіти й, не знаючи нот, зустрі-

лася з труднощами, то Юрій, який мав
хороший слух і музичну школу за плечима, взявся їй допомагати. Разом вони
розучували різні твори.
І ось Юрій закінчив семінарію, Аліна — другокурсниця. Про обранця дочки
вже й мати знає. Перш — з її слів, а потім і сама приїхала до Луцька й познайомилася із майбутнім зятем. У молодят
ішло до весілля, бо ж сан священника
Юрій міг одержати лише після одруження. Оскільки Аліна була наймолодшою
в сім’ї з шести дітей, то мати, може,
ще й думала, чи не поспішила донька
з вибором. А батько при зустрічі з Юрі-

«ЧИ ХОТІЛИ Б, АБИ СИНИ ПІШЛИ
БАТЬКОВИМ ШЛЯХОМ? ЦЕ МАЄ
БУТИ ПОКЛИКАННЯ»

У рік одруження 9 грудня Юрій Матич
був рукоположений в диякони. Зовсім
скоро мав сан священника. А 19 грудня,
на Святого Миколая, уже правив у церкві села Качин, куди його направили.
— Хоча я з Камінь-Каширського району, — каже Аліна, — Качина не знала.
Пригадую, довго їхали автобусом, ліс
не кінчався. Дуже рано прибули в село
і вперше побачили храм, який зараз
дуже милий нам. Йому 432 роки. Це —
одна із старовинних дерев’яних цер-

ніколи, навіть як було важко, не жалілася своїй
« Вона
матері. І взагалі нікого не посвячувала в те, що стосувалося
їх двох із чоловіком, не виносила домашні проблеми
на обговорення.
єм говорив йому: «Якщо любиш, то бери
її за дружину». А що ще можна сказати
хлопцеві після такого його зізнання: «Я
вимолив собі таку дівчину за дружину».
У 2001 році на Покрову були заручини,
а 21 жовтня, на храмове свято в селі Піщане, Аліна й Юрій Матичі повінчалися.
— Юрій дуже мене любив — я це бачила, відчувала, коли йшла за нього
заміж, — каже Аліна, повертаючись
спогадом у минуле. — Сьогодні, майже
через 20 років нашого шлюбу, ще більше
впевнена в почуттях свого чоловіка. Як
і в своїх.

»

ков, що збереглися на Волині.
Й осіли Матичі тут, поселившись
у церковній хаті, пустили своє коріння.
Найстаршого сина назвали Миколою,
оскільки в день цього святого була
перша служба отця Юрія в Качині. А потім народилися Серафим, Андрій. Дав
Бог і донечку Марію. Сини вже вчаться
в Луцьку — відповідно в педагогічному
коледжі, в ліцеях із посиленою військовою підготовкою та правничому. Дочка
ще школярка. У хаті можна побачити
різні музичні інструменти — акордеон,
баян, гітару. Всі троє синів, виявляєть-

ся, мають музичну освіту. Хоч до Каменя-Каширського кілометрів двадцять
п’ять, їздили в райцентр у музичну школу. Донька вчиться грати на бандурі.
А піти батьковим шляхом ні в кого з синів не було бажання? Коли про це зайшла мова, матушка Аліна сказала:
— Ми їх до цього не схиляємо, але
якщо вони колись приймуть таке рішення, то будемо тільки раді. Це, вважаємо,
має бути покликання. Якщо Господу так
угодно, то, думаю, з цього шляху вони
не зійдуть.
А далі були такі міркування:
— Як ми ступали на святенницьку
дорогу, то не знали, якою непростою
вона виявиться. Діти наші ростуть
в сім’ї священника й бачать, як то треба трудитися, аби досягти чогось
у житті. Батюшка Юрій має дві вищі
освіти. Він вчився, коли в нас було вже
двоє маленьких синів. Їздив на сесію,
а я сама з ними залишалася. Маючи
фах педагога, мій чоловік шість років
працював у Качинській школі, вів історичний гурток. А коли цього вакантного місця не стало, то ніякої роботи
не цурався, аби добути якусь копійку
для сім’ї — четверо дітей піднімати
непросто (парафія наша невелика —
на особливі доходи не доводиться
розраховувати). А ми ще ж і будуємося — коли стільки дітей, то треба думати про свій дім.
Останні два роки Юрій Матич їздить
у село Тойкут на Ковельщині на пилораму. І того дня його вдома не було,
тому й спілкувалися ми з матушкою,

З н а м и – д у же ц і к а в о !
ніхто
Читанка
Цікава ТАК
не КОХАВ
НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

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

передплатні індекси:
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передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
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Місячник

ДЛЯ ВСІХ
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Тижневик

ххх
Важко жити одній людині, тим більше — в селі.
Якщо вам за 50 і ви маєте нерозтрачену теплоту душі, невисока на зріст, то відгукніться. Легко
не буде, але у нас буде гарна сім’я. Надіюсь, мені
поталанить. Мій тел. 0670116746.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник,
не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років,
зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився від
самотності, якому хочеться відчути підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться
мені людина, яка веде здоровий спосіб життя, цінує
взаєморозуміння, теплоту та щирість стосунків. Мій
тел. 0687789691.
ххх
Лучанин середнього зросту, до повноти
не схильний, не курю, алкоголь не вживаю, працюю, забезпечений житлом. Шукаю дівчину чи
жінку віком 35–40 років, яка погодиться на переїзд
до мене. Заради розваги прошу не турбувати. Мій
тел. 0965756860.

Катерина ЗУБЧУК

Тижневик

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

У сім’ї священника — троє синів і донька, котрі є радістю і втіхою батьків.

Подружжя Юрія і Аліни Матичів із цього села Камінь-Каширського району є добрим прикладом
для своїх дітей, парафіян і всієї громади

Місячник

– Я повсякчас захоплююся своєю жінкою.
Якщо у твого сусіда трава зеленіша – це значить, що ти не поливаєш свою. Я кажу дружині
раз у раз: «Ти прекрасна. Ти – жадання мого
серця. Ти – пречудова». Навіщо? По-перше, це
допомагає їй квітнути, тому що жінка відображає любов свого обранця. По-друге, це допомагає моєму серцю бути повсякчас закоханим
у неї. Їй кажуть, що вона на вигляд набагато молодша за свої літа. Вона відповідає: «Це тому,
що чоловік мене дуже любить».
xxx
Жінка – відображення любові свого чоловіка.
Чоловіки так повинні любити своїх жінок,
як свої тіла: хто любить свою жінку, любить самого себе. (Послання до Ефесян св. ап. Павла
5:28) n

Чоловік і дружина з роками переконалися, що для міцного
шлюбу потрібні старання двох.

У Качині батюшка ще й на пилорамі
працює, а матушка – вчителює!

n Притча

– Ви одружені вже чимало років. Яка
таємниця успішного подружжя?

Фото з сайту ukrinform.ua.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

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

Мова зайшла про те, якою є (має
бути) сім’я священника, аби служити
прикладом для інших вірян. І я почула
від матушки Аліни:
— У нас із чоловіком дуже гарні стосунки. Я для нього «кохана» — інакше
не називає навіть на людях. Знаю, що
це не просто напоказ, а щиро. Ми одне
одного розуміємо з пів слова. Думаю,
якби вернути роки, пройдені разом,
але вже з таким взаєморозумінням,
як тепер, то початок нашого життя
був би ще яскравішим, емоційнішим.
Кажуть, що залізо, аби з нього щось
зробити, треба розплавити, потім загартувати. Так і людина, здолавши якісь
випробування, щоб стати такою, якою
вона є…
Кожна сім’я (не виняток і родина священника) проходить через період притирання характерів. Так було
і в наших героїв. Хоч про це знали
лише вони. Бо, як висловилася матушка, вона ніколи, навіть як було важко,
не жалілася своїй матері. І взагалі нікого не посвячувала в те, що стосувалося
їх двох із чоловіком, не виносила домашні проблеми на обговорення. Все
«перетиралося» й вирішувалося в сім’ї.
І сьогодні, майже через двадцять років
шлюбу, жінка каже:
— По суті, весь цей час ми вчили
одне одного, якими мають бути стосунки в подружжя. І зараз батюшка Юрій,
вертаючись додому з якоїсь дороги,
привозить мені й дітям якісь гостинці.
А раніш цього не було. Або таке, що
вже й сини та донька зауважили: коли
їде в поле, де я з ними сапаю чи вибираю картоплю, то обов’язково з букетом квітів. Нехай і польових, які нарвав
на лузі, — головне його увага. А мій
характер — колись бойовий, аж непідвладний (мабуть, далося взнаки те, що
я — наймолодша в батьків із шести дітей, тож мене балували) змінився в кращу сторону. І це мене тішить…
Сімейна наука Матичів не була даремною. Тепер вони уже своїм синам
та доньці розказують, що для міцного
шлюбу потрібні старання двох: треба
бути терпеливими, вміти прощати одне
одного, дбати, аби коханій людині, яка
поряд з тобою, жилося краще. n

«Вибачають, доки
кохають».
Французький
письменник
Франсуа
де
ЛАРОШФУКО.

Родинне щастя Віри Вербицької та Миколи Вороного виявилося
швидкоплинним.

«Твій образ знов постав
і з ним моє кохання!»
Український письменник,
перекладач, театральний
режисер, актор, громадськополітичний діяч Микола
Вороний жив на межі XIX
та XX століть. Він — один
із засновників Української
Центральної Ради, а також
Національного театру.
А що ми знаємо про його
особисте життя?
Марина ЛУГОВА

се довкруг заграло веселкою, коли одного весняного
дня 1903 року Микола Вороний як делегат одеської «Старої громади» приїхав до Києва
на з’їзд «громадівців». Тут він зустрівся з дворянкою Вірою Вербицькою, дочкою члена київської
«Старої громади», співробітника
«Основи», українського письменника Миколи Вербицького. Невдовзі закохані побралися, оселившись у північній оазі тодішньої
української культури — Чернігові.
Подружжя мешкало у добротній
садибі Вербицьких із кованими
воротами й таким же парканом
на вулиці Успенській (нині — Антонова-Овсієнка) на Ліськовиці.
Здавалося, чого ще могло бажати
серце «амбасадора європейської
поезії в Україні»: грай на сопілці,
ходи луками, пиши сонети.
Вишукані, чуттєві й до нестями химерні того року стали з’являтися з-під пера Миколи Вороного вірші — ось хоча б «Палімпсест»: «Коли в монастирях був
папірусу брак, Ченці з рукопису
старе письмо змивали, Щоб написати знов тропар або кондак,
І палімпсестом той рукопис називали. Та диво! Час минав —
і з творів Іоанна Виразно виступав знов твір Арістофана. Кохана!
Це душа моя — той палімпсест. —
Три роки вже тому, твій образ чарівливий, І усміх лагідний, і голос
твій, і жест — В душі я записав,
зворушений, щасливий… І хоч
виводив час на ній своє писання,
Твій образ знов постав і з ним моє
кохання!»
Родинне щастя, про яке мріялося у виснажливі роки акторських мандрів, виявилося швидкоплинним. Приблизно через рік
подружжя розлучилося.
Більше терпіти дружина
не змогла. Віра Вербицька —
співробітниця журналу «Основа», котра була вже при надії,
але ночами працювала секретарем-друкаркою, аби заробити
на прожиття численних небожів, передруковуючи оповідання
чернігівських літераторів, писа-

У

на красуня, до якої залицялися
Володимир Винниченко і Володимир Маяковський, підступна
розлучниця, яку до кавалерів ревнувала сама Анна Ахматова, —
кинула чоловікові бридкі світлини,
надіслані їй анонімом. На знімках,
зроблених у Львові у місяць її вагітності, Микола Вороний був
сфотографований разом зі своїм
кумом — Іваном Франком! Ну, нехай у веселій компанії з артистками, але одна із них, повністю оголена, сиділа на колінах у Миколи
Кіндратовича.
Подружньої зради чоловікові Віра Миколаївна не простила.
Вона народила сина, дочекалася
хрещення, а потім — виставила
гульвісу. Микола Вороний намагався вкоротити собі віку.
«Тоді ж, доведений до розпачу,
я хотів позбавити себе життя: розпалив грубу і затулив комин, а сам
положився спати. Коли чад наповнив хату і став душити, в кошмарі
я почув крик дитини, мого малого синка, що лишився при жінці.
Якась сила підхопила, штовхнула
в двері, що не були щільно зачинені, і я впав на сніг, де пролежав
довго, доки не отямився, після

« Подружньої
зради чоловікові
Віра Миколаївна
не простила. Вона
народила сина,
дочекалася хрещення,
а потім виставила
гульвісу.

»

чого освіжив хату. Це коштувало
мені гарячки і перестуди», — написав згодом. Навіть почувши про
невдале самогубство зрадливця,
прийняти назад чоловіка дружина
відмовилася. Щоправда, на вимогу батька, Миколи Вербицького,
зятю дозволили інколи відвідувати сина.
Важко переживав розрив
із дружиною Микола Кіндратович.
Від розпачу і згуби порятували
друзі — Михайло Коцюбинський,
Михайло Жук, Борис Грінченко,
Олекса Коваленко. Із головою
поет занурився в громадську роботу, беручись за будь-які справи
чернігівської філії «Просвіти», «Літературно-артистичного товариства», аматорського театрального
гуртка, створеного семінаристами Чернігівської бурси, серед яких
почав з’являтися Павло Тичина.
За матеріалами сайту
ukrinform.ua. n
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Фото із сайту Нацполіції України.
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Вихователька із Володимира
отримала премію Верховної
Ради
Нагородження відбулося у стінах
парламенту
Ірусина ПРИХОДЬКО

редставниця княжого міста вихователь-методист закладу дошкільної освіти №7 «Волиняночка» Галина Рудь отримала щорічну
премію Верховної Ради України. Відзнаку їй вручив спікер Дмитро Разумков.
Галина Володимирівна постійно займається
самоосвітою. Значну увагу в своїй роботі вона
приділяє організації навчання дітей з інвалідністю.
Волинський педагог є автором дев’яти методичних посібників та трьох публікацій із дошкільної
освіти, які друкувалися у всеукраїнських виданнях. n

П

Діти ходять до школи
дорогою, де сумнівні
компанії коляться невідомою
речовиною
У Нововолинську неподалік 15-го
мікрорайону, на території «самострою»,
де проживає чимало сімей із дітьми, люди
скаржаться на засмічені вулиці
Олена КУЧМА

ісцеві мешканці кажуть, що дорога, якою
школярі ходять до навчального закладу,
встелена шприцами, лікарськими засобами та пляшками з-під алкогольних напоїв.
Нерідко малеча навіть зустрічає компанії, які цей
безлад розводять. Учні навіть бояться йти до школи самі.
– На вулиці постійно пиячать і влаштовують так
звані «застілля». Часто і дорослим там страшно
бувати. Хочемо, щоб влада звернула на це увагу!
– обурюється мешканка району. n

М

Хлопчик пообіцяв поліцейським добре вчитися,
щоб у майбутньому теж ловити зловмисників.

Маленький володимирчанин каже, що цей
день ніколи не забуде!

Маленький Богдан на кілька годин
став правоохоронцем
Поліцейський здійснив мрію хлопчика з інвалідністю
Сергій ВИШЕНЬКА

рацівники Володимир-Волинського центру
соціальних служб та місцеві поліцейські під час робочого
візиту у родину 9-річного Богда-

П

на з особливими потребами дізналися, що він мріє стати правоохоронцем.
Хлопчик поділився, що захоплюється їхньою роботою і
вважає копів супергероями. Ця
історія надихнула службовців і

n Зачепило...
Фото із сайту volodymyrrada.gov.ua.

ДТП трапилася у Локачах ВолодимирВолинського району

равоохоронці рухались з увімкненими проблисковими маячками. Зненацька на дорозі з’явився чоловік. Він переходив дорогу
із велосипедом у руках у невстановленому місці.
Поліцейські стверджують, що намагались уникнути аварії, але об’їхати пішохода не вдалося. Постраждалого доставили в лікарню, утім врятувати
йому життя не змогли. Вранці потерпілий помер.
У ГУНП розпочали службове розслідування. Інцидентом також займається ДБР. n

П

У Затурцях буде єдина
у Західній Україні потужна
вітрова електростанція
Її будівництво мають розпочати навесні
Олена КУЧМА

ільський голова Юрій Ковальчук в ефірі одного
з місцевих телеканалів повідомив, що планують встановити 33 вітряки, які перетворюватимуть механічну енергію повітря на електричну. Він
також зазначив, що вся необхідна документація вже
готова.
– Стартує проєкт «Вест Вінд». Він вартуватиме
170 мільйонів євро і є одним із найпотужніших на
території Волині, до того ж йому немає аналогів у
Західній Україні, – розповів Юрій Вікторович. n

С

n Пряма мова
Володимир В’ЯТРОВИЧ,
народний депутат від
«Європейської Солідарності», історик, привітав
рішення Володимир-Волинської міської ради про
повернення місту назви
Володимир:
Місто Володимир, яке згадується у писемних джерелах з
988 року, упродовж століть було
одним із найважливіших центрів
давньоруської держави поруч
із такими містами як Київ, Чернігів, Переяслав та Галич. Його
нинішня назва «Володимир-Волинський» нав’язана російськими колонізаторами, причому без
жодного офіційного рішення про
перейменування. В офіційних
джерелах Російської імперії ця
назва фігурує лише з 1911 року,
комуністичні колонізатори успадкували її від своїх царських попередників. Мета додатку «Волинський» – очевидна: принизити
історичне значення міста, натомість підносячи російський Володимир-на-Клязьмі, який стали
іменувати просто Володимиром.
Повернення українським містам
ричних назв є важливою
історичних
довою декоскладовою
зації – звільлонізації
ня україннення
го народу
ського
від негативних
ивів колишвпливів
олонізаторів,
ніх колонізаторів,
иною якого
частиною
а декостала
зац
мунізація.

«

Поліцейські на службовому
авто на смерть збили
чоловіка
Олена КУЧМА

вони влаштували йому сюрприз:
завітали у гості, показали службове авто з увімкненим звуковим
сигналом і розповіли про свої
обов’язки. Богдан навіть спільно
із шерифом здійснив патрулювання свого села Ласкова.
Також на згадку поліцейські
подарували мрійнику кепку. n

Перейменування
Володимира-Волинського
викликало ажіотаж в Росії
Рішення про повернення княжому місту історичної назви
місцеві депутати прийняли першого жовтня
Олена КУЧМА

я новина викликала небувалий скандал в країні агресора, де знаходиться місто
з такою ж назвою. Воно є центром
Володимирської області, яка розташована на схід від Москви.
Як повідомляють тамтешні ЗМІ,
адміністрація населеного пункту зазначила, що Володимир може бути
тільки один, і він — на території РФ.
Зауважимо, що обидва міста мають багату історію. Володимир у Ро-

Ц

n Факт

сії входить у «Золоте кільце» — групу
старовинних тамтешніх населених
пунктів. Точну дату його заснування
історики досі не встановили. Нею
вважають і 990-й рік, і 1108-й.
При цьому український Володимир-Волинський є ще давнішим.
Перша згадка про нього датується
988 роком. У літописах згадується
саме назва «Володимир» — початкова для міста. До неї вперше додали частку «Волинський» у документі Російської імперії, датованому
1911 роком. n

»

Головний лікар Локачинської райлікарні вимагав 400 доларів хабаря. 51-річний керівник взяв гроші за дозвіл на оренду приміщення, що перебуває у власності
медичного закладу. Поліцейські задокументували передачу лікарю першої частини
неправомірної вигоди, а під час отримання другої виплати його затримали.

НОВИНИ З КАМЕНЯ
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n Цікавий співрозмовник

Поліщук із Малої Глуші встигає
і борщі синам варити,
і відео у ТікТок знімати

Ірина КРАВЧУК

ожного дня щось
цікаве в об’єктив
потрапляє, головне
— встигнути зловити. Люди вже
звикли, що я постійно знімаю.
Коли їхали на поле з товаришами молотити, то вони навіть «парадні рубашки» одягали, — каже
Степан.
Чоловік створив сторінку
у ТікТок восени минулого року:
мовляв, треба ж якось розважатися і десь життя фіксувати.
Тоді він і гадки не мав, що його
прославить відео, яке зняв випадково.
— Привіз у село 40 тонн
жому, щоб перепродати. Люди
прийшли купувати, а я ж не маю
чим важити! Вирішив, хай набирають каструлями: комусь
150 порцій, комусь 200. Поки
спостерігав, вирішив зняти той
безлад на відео. Потім закинув
в інтернет, а воно як почало
«качати»… Більше 130 тисяч переглядів набрало, — розповідає
чоловік.
Попри те, що нині за волинянином стежать 635 користувачів, багато його публікацій
переглядає значно більша аудиторія. Каже, кількість підписників поступово зростає. Також
помітив, що найпопулярнішими
стають дописи, в які потрапляють… корова чи свиня. А от сімейні подорожі, бідкається чоловік, чомусь «не залітають».

–К

Браконьєр погрожував зброєю…
єгерям
Лісова охорона вже не вперше затримує
мисливця
Мирослава СЛИВА

Фото з особистого архіву Степана КОШЕЛЯ.

Про 44-річного Степана
Кошеля газета «Волинь»
писала торік. Тоді
волинський Бандера,
так його називають
у селі, здивував
своїм незвичним
господарством, яке
прикрасив українською
символікою. А ще чоловік
підкорив серця
багатьох краян тим, що
витрачає останні гроші
на подорожі із синами,
яких виховує сам. За цей
час діти підросли й
навчили татуся… знімати
відео для соцмереж.
Тепер від камери
новоспеченого блогера
не сховаються ні кури,
ні свині, ні односельчани

13

ід час нічного рейду єгерська служба ДП «Любешівське ЛМГ» помітила самовільно встановлену
вежу. Згодом зрозуміли, що на ній браконьєр.
Коли почали наближатися, чоловік спочатку погрожував, що стрілятиме, а потім втік, залишивши на вежі
рюкзак із особистими речами. Серед них були ключі
від мотоцикла, який єгерська служба виявила поруч
зі спорудою.
Події розгорнулися в угіддях Українського товариства мисливців та рибалок поблизу села Хоцунь Камінь-Каширського району. На місце викликали поліцію.
За вказаним фактом тривають слідчі дії. Варто зазначити, що лісова охорона одразу упізнала браконьєра.
Він уже неодноразово вдавався до незаконного полювання — півтора місяця тому, перебуваючи з рушницею
на території НПП «Прип’ять–Стохід» між селами Хоцунь
і Сваловичі, потрапив у фотопастку. Тепер слідство
дасть оцінку його діям. n

П

Встановлюють походження
майже 800 кубів деревини

Степан Кошель виховує двох козаків!

— Ми з дітьми мотоциклом
часто кудись їдемо. У нас грошей небагато, тому шукаємо економваріанти. Але відео
з мандрів не так багато людей
дивляться — всім треба хлів чи
поле. Недавно за два дні подолали тисячу кілометрів. Я організував синам тур по замках
Волинської, Тернопільської,
Рівненської та Львівської областей, — ділиться Степан.
15-річний Адам та 11-літній
Діма розповідають, що поїздок

у село
« Привіз
40 тонн жому, щоб
перепродати. Люди
прийшли купувати,
а я ж не маю чим
важити! Вирішив, хай
набирають каструлями:
комусь 150 порцій,
комусь 200.

»

завжди чекають з нетерпінням.
За літо родина встигла побувати
на Світязі, оглядала базальтові
стовпи на Рівненщині, прогулялася «Тунелем кохання» та відвідала різні фестивалі. За словами хлопців, у мандри тато
возить їх по черзі мотоциклом.
Тому про залізного коня добре
дбають: лагодять, купують необхідні запчастини й миють всі
разом. Однак є у сім’ї ще одна
важлива річ, до якої ставляться
дуже бережно, — гітара. На ній

Степан грає і дітям, і 88-річній
мамі, і односельчанам. На День
Незалежності України він навіть виступив зі своєю піснею
на святковому концерті у рідному селі. Однак на цьому таланти
чоловіка не закінчуються. Виявилося, він ще й дуже смачно
готує.
— Тато встає о шостій ранку
і нам їсти робить. Може все приготувати, але найчастіше варить
борщ і різні супи. Дуже люблю
з капусти, кращого не пробував, — розповідає Адам.
Степан встигає і батьківські обов’язки виконувати,
і про стареньку матір подбати,
і за господарством приглянути.
Каже, попри нові захоплення,
у душі все одно залишився волинським Бандерою. Від нашої
останньої зустрічі минув рік, але
української символіки у господарстві чоловіка не поменшало:
на вхідних дверях досі вибитий
тризуб, в курнику висять вишиті
картини, а фасад хліва розфарбований у червоно-чорні кольори. Каже, ім’я відомого українського повстанця переслідує
його з дитинства: «Тато колись
шив шапки із зображенням тризуба. Я ходив в них до школи,
а вчителька-росіянка зривала
з голови і кидала на землю, мовляв: «Разрєшат — будєш насіть,
а нє разрєшат — нєт». А я ж патріот, і гордий був, тож кричав
їй у відповідь, що все одно буду
одягати. З того часу став «Бандерою»… І цього вже, напевно,
не змінити». n

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
оголошує конкурс на заміщення вакансій та вакантних посад
ї завідувача кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки,
доктора технічних чи фізико-математичних наук, кандидата технічних або фізико-математичних наук;
ї завідувача кафедри — професора кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру. Вимоги: доктор технічних наук
за спеціальністю 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія», професор, сертифікат про міжнародне стажування в закладах вищої освіти Західної Європи, сертифікат про володіння
іноземною мовою (рівень В2) (посада вакантна з 23.12.2021 р.);
ї завідувача кафедри державної безпеки, кандидата військових наук;
ї завідувача кафедри фізіології людини і тварин. Вимоги:
кандидат або доктор біологічних наук, доцент чи професор, мінімум 3 публікації в журналах, що зареєстровані в наукометричних
базах Scopus або Web of Science, міжнародне стажування за останніх 5 років, сертифікат про володіння іноземною мовою (рівень В2);
ї завідувача кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей, кандидата чи доктора філологічних наук,
доцента або професора (вакансія з 01.11.2021 р.);
ї завідувача кафедри практичної психології та психодіагностики, кандидата психологічних наук, доцента (посада вакантна з 02.12.2021 р.);

ї завідувача кафедри загальної та клінічної психології,
доктора психологічних наук, доцента.
Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення
вакансій та вакантних посад науково-педагогічних працівників
встановлені відповідно до Положення про порядок та основні
кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади
науково-педагогічних працівників у Волинському національному
університеті імені Лесі Українки від 29.10.2020 р.
Перевагу буде надано претендентам, які мають публікації
в журналах, що зареєстровані в наукометричних базах Scopus
або Web of Science.
Претенденти на посади науково-педагогічних працівників
подають документи до відділу кадрів університету особисто або
надсилають поштою.
Строк подання заяв та документів претендентами на зайняття вакантної посади становить один місяць від дня опублікування
оголошення.
Строк проведення конкурсного відбору не більше двох місяців (без урахування канікулярного періоду) після завершення
прийняття документів претендентів.
м. Луцьк, проспект Волі, 13, каб. 123 (відділ кадрів).
тел.: (0332) 244169 (Примітка: університет житлом
не забезпечує).

7 санкціонованих судом обшуків проведено
у селі Стобихівка Сошичненської громади
Камінь-Каширського району
Ірина ПАСІЧНИК

аходи стали реакцією на сюжет, оприлюднений
26 вересня 2021 року на телеканалі «Україна», про
незаконний лісовий промисел та порушення у роботі пилорам на Волині і здійснювалися, за процесуального
керівництва Волинської обласної прокуратури, слідчими
поліції, оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області із залученням спеціалістів державних
лісових підприємств у рамках досудового розслідування
кримінального провадження про зберігання незаконно
зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки.
У результаті обшуків виявлено 768 куб.м лісопродукції сумнівного походження. Правоохоронці вживають
заходів задля встановлення її походження й притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної
діяльності. Винним загрожує покарання від 5 до 7 років
позбавлення волі. n

З

Молоді мешканці громади подбали
про стареньких і одиноких
Люди, позбавлені сімейного тепла та родинного
затишку, найбільше потребують уваги та
підтримки
Олена МИТРОФАНОВА

жовтня, у Міжнародний день людей похилого віку,
пожильців Камінь-Каширського будинку престарілих відвідали міський голова Віктор Пась та інші
представники влади. Одиноким жителям громади, які
через певні обставини оселилися у відділенні стаціонарного догляду та постійного проживання, вони побажали міцного здоров’я та оптимізму і вручили подарунки.
Долучилися до хорошої справи і вихованці Камінь-Каширського ліцею №1 імені Євгена Шабліовського. Діти почастували людей поважного віку солодкими гостинцями. А учні Підцир’ївського ліцею провели
благодійну акцію – збір овочів, фруктів та десертів для
стареньких. Працівники і вихованці освітнього закладу
все зібране доставили до місця призначення.
Також цього тижня з гостинцями до жителів будинку
для одиноких завітали учні Камінь-Каширського ліцею
№2. Відвідав відділення і настоятель церкви Різдва святого Іоанна Предтечі села Брониця отець Олег Мицько,
який передав мешканцям продовольчі набори, зібрані
громадою. n

1

6400 сіянців сосни на площі 1 га лісових
угідь у Галузійському лісництві висадили школярі місцевого ліцею. Мрія учнів
– могутній зелений ліс! Тож до роботи долучаються щоосені.
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Фото із сайту sport.ua.
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n Зверніть увагу!

«На Волині щодня близько
50 осіб офіційно стають водіями»
Фото із сайту vol.hsc.gov.ua.

«Усім критикам хочу сказати: «Спасибі вам велике.
Ви тільки зробили мене сильнішим».

Про обмін
посвідчення
водія, яке було
видане вперше,
розповідає керівник
Регіонального
сервісного центру
Головного сервісного
центру Міністерства
внутрішніх справ
(РСЦ ГСЦ МВС) у
Волинській області
Григорій БАХАЛ
(на фото)
Інна МУКОМОЛ

«Пишуть, я покидьок,
мав на коліна стати
перед Маліновським…»
Напередодні матчів відбору до Чемпіонату
світу-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини
головний тренер збірної України Олександр
Петраков, як завжди, слів не вибирав,
а був максимально прямим. Пропонуємо
найяскравіші його цитати
Петро ПАС

ПРО РУСЛАНА
МАЛІНОВСЬКОГО

«Я думав, це буде перше
питання. Вся країна не може
спати, весь час тільки Маліновський. Який покидьок
Петраков, він повинен був зателефонувати і попросити вибачення у нього, на коліна перед ним стати і так далі… Всю
правду щодо Маліновського
я вже сказав. Але правда в
нашій країні нікому не потрібна… Замість того, щоб

Із Зінченком я говорив, він
вибачається, засмучений, що
не може допомогти збірній.
Приступить до роботи тільки 8–10 жовтня. Сам винен у
цьому, отримав травму в матчі з «РБ Лейпциг», але у нього такий характер, що він не
може просити заміну. Тепер
буде лікуватися. Він хороший
хлопець, дуже порядна людина».
ПРО ЗБІРНУ ФІНЛЯНДІЇ

«Дуже якісна команда,
хороший тренер Канерва,

влаштує нічия, а ми свої
« Фінляндію
нічиї вже зіграли, тому нам потрібна тільки

»

перемога.
підтримати, мене два тижні
обливали лайном і брудом.
Ви всі цих журналістів знаєте. Хочу їм сказати: «Спасибі
вам велике. Ви тільки зробили мене сильнішим».
ПРО ГОЛОВНІ ВТРАТИ

«Дуже шкода, що вибув
Віталій Миколенко. Його обстежили, травма привідного
м’яза. Віталій Буяльський
(у нього теж надрив м’яза)
вибув на два тижні. Дениса
Бойка не буде через сімейні
обставини…

я його добре знаю. Він пройшов усі етапи в збірній. Дисциплінована, зіграна, організована команда. Є зірочки —
це воротар, Градецкі, Гленн
Камара із «Селтіка», центральний захисник Араюрі,
форварди Йоел Пох’янпало і
Пуккі. Я разів 5 переглянув їхній матч із Францією, все про
них знаю. Хороша команда,
але ми сильніші за них.
Фінляндію влаштує нічия,
а ми свої нічиї вже зіграли,
тому нам потрібна тільки перемога».

ажко уявити сьогодення без користування
транспортом. Отож,
все більше охочих виявляє
бажання навчатися водінню.
Від початку нинішнього року
сервісними центрами МВС
Волині видано більш ніж
10 тисяч посвідчень водія.
«Майже щодня в сервісних центрах МВС нашої
області орієнтовно 50 осіб
отримують таке посвідчення
вперше», — зазначає керівник РСЦ ГСЦ МВС у Волинській області Григорій Бахал.
Нагадаємо, термін дії
посвідчення водія, яке було
видане вперше, становить
2 роки, а далі його потрібно
обміняти на постійне (30 літ).
«Тих, хто протягом двох
років (від дня видачі документа) був сумлінним керманичем, не здійснив адміністративних правопорушень
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, або мав
такі порушення (не більше
двох) та не вчинив кримінального правопорушення,
передбаченого статтею 286
Кримінального кодексу України, запрошуємо обміняти
посвідчення водія без складання іспитів», — наголосив
Григорій Бахал.
Від початку 2021 року
близько 400 громадян, які
звернулися для обміну посвідчення водія, виданого
вперше, складали іспити
повторно, оскільки вчинили
3 і більше адмінпорушень в
сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху.

В

«А електронним кабінетом водія можна скористатися, не виходячи з дому».

ЯК САМЕ ЗАМІНИТИ
ЦЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ?

Для його обміну до
сервісного центру МВС
необхідно надати такі документи:
посвідчення водія, що
обмінюється;
паспорт громадянина
України;
 копію довідки про
присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків, а у разі
відсутності, в силу релігійних переконань — паспорт
з відміткою про це (якщо ця
інформація відсутня в базі
даних);
документи, що підтверджують зміну персональних
даних особи, якщо такі відбулися;

обміну посвідчення водія особа
« Для
звертається до будь–якого сервісного
центру МВС, незалежно від зареєстрованого
місця проживання. Для отримання послуги
обов’язковою є наявність талона Е–черги.

»

медичну довідку встановленого зразка, дійсну на
дату подання документів;
 платіжний документ
(квитанцію), який засвідчує

НАЙБЛИЖЧІ МАТЧІ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ У ВІДБОРІ
ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2022:
9 жовтня: Фінляндія — Україна — 19:00 (ТРК «Україна»)
12 жовтня: Україна — Боснія і Герцеговина — 21:45 (ТРК «Україна»)
№
1.
2.
3.
4.
5.

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ ГРУПИ «D»:
Країна
І
В Н
Франція
6
3
3
Україна
5
0
5
Фінляндія
4
1
2
Боснія і Герцеговина
4
0
3
Казахстан
5
0
3

П
0
0
1
1
2

З:П
8:3
6:6
4:5
5:6
5:8

О
12
5
5
3
3.

оплату бланкової продукції.
Нагадаємо, що для обміну посвідчення водія особа
звертається до будь–якого
сервісного центру МВС, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Для
отримання послуги обов’язковою є наявність талона
Е–черги.
«Також його можна зробити онлайн, через Електронний кабінет водія, що
на сайті Головного сервісного центру МВС. Достатньо завантажити сканований файл медичної довідки
щодо придатності керування
ТЗ. Заявка опрацьовується
близько 5 днів. Надалі особа,
що звернулася для онлайн–
обміну посвідчення водія,

Чекаємо вас за адресою: Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74.

може отримати його без
попереднього запису, тобто
позачергово», — наголосив
Григорій Бахал.
Щиро сподіваємося, що
початковий етап вашої власної історії водія пройшов
успішно! Чекаємо вас для
обміну цього документа за
попереднім записом, а саме
через електронний функціонал «Запис в Е–чергу», що
на сайті Головного сервісного центру МВС, або взявши
талон через термінал, що в
приміщенні сервісного центру МВС.
Інформацію про порядок
отримання послуг можна
знайти на сайті Регіонального сервісного центру ГСЦ
МВС у Волинській області vol.hsc.gov.ua, отримати
консультацію — на офіційній
фейсбук–сторінці «Сервісні
центри МВС у Волинській області» https://www.facebook.
com/scvolyn/ або за телефоном (0332) 74-91-15. n

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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 Терміново продається квартира
в Луцьку (новобудова). Тел. 097 10
20 995.
l Продається квартира в Луцьку
(новобудова). Тел. 098 66 06 303.
l У селі Коршів Луцького району
продається будинок з усіма господарськими спорудами. Проведений
газ, є 0.85 га землі. Тел. 050 97 11
783.
l Куплю пай. Тел. 050 43 85 225.

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 Недорого продається у доброму
стані прес-підбирач «Массей Фергюсон» для тюкування соломи і сіна.
Тел. 068 06 00 214.
l Продається зернозбиральний
комбайн «Нива», 1992 р. в., у робочому стані. Ціна договірна. Тел. 068
12 54 964.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Куплю двигун-барабан. Тел.: 068
56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам одновісний тракторний
причіп у дуже доброму стані. Тел.
095 20 25 319.
l Продам зернозбиральний комбайн «Клаас Домінатор-85», жатка 3.9, 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.

РІЗНЕ
l Продається кінне сідло. Тел. 096
94 77 808.
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 жом, торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут,
формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 61 14
575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099
33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам пиломатеріали: дошки
(обрізні та необрізні), балки, крокви,
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097
64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою). Тел. 050 37
81 998.
l Продам жом, цеглу білу та червону (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 торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова
рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину,
торфокрихту, землю (на вимостку).
Р

Е

К

Л

А

М

Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80
00 567, 050 72 27 271.
l Продам спокійну робочу кобилу
або лоша (не боїться техніки). Луцький район. Тел. 066 99 18 673.
l Продається спокійна корова (після отелу) або теля. Луцький район.
Тел. 066 99 18 673.
l Продам дійну корову у Луцькому
районі. Тел.: 096 31 26 326, 066 62
98 175.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи
(ціни договірні). Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Купую постійно корів, биків, коней, телят, лошат. Тел. 068 91 57 460.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни
з блоків, цегли, утеплюю фасади,
роблю монтаж, підшив водостоків,
виконую бетонні роботи. Тел. 098 39
05 559.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети у будь-якому кольорі, матові та глянцеві, під світле та темне дерево (шир. - 10, 11, 13 см), капелюхи
на стовпці, парапети на фундамент.
Доставка. Тел.: 067 49 33 889, 050
64 46 840.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений договір купівлі-продажу квартири № 91 у будинку 59 на
вул. Незалежності в м. Ковелі, укладений між виконавчим комітетом
Ковельської міської ради народних
депутатів та громадянином Конашуком Григорієм Філімоновичем,
посвідчений 13.01.1992 р. ст. нотаріусом Ірженко Н. А. Ковельської
міської держнотконтори за № 2-90,
вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток,
виданий на ім’я Піддубний Андрій
Петрович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення учасника
бойових дій (серія АБ № 024466), видане на ім’я Абраменко Денис Валерійович, вважати недійсним.
l Викрадені дозволи: Багаторазовий Нідерланди № 435, Універсальний Бельгія № 7040, зареєстровані
на ТзОВ «Транс-Імперія», вважати
недійсними.
l Загублене тимчасове військове
посвідчення (№ 029395), видане на
ім’я Грабовський Станіслав Олександрович, 16.03.1981р.н., вважати
недійсним.
l Загублений паспорт громадянина України (серія АС № 340181),
виданий Луцьким МУ УМВС у Волинській області 30.10.1997р.
на ім’я Нарусевич Сергій Петрович, 21.09.1961р.н., вважати недійсним.

А

9, 16 та 23 жовтня

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

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
Вчителі Підберезівського ліцею Горохівської міської ради
щиро співчувають багаторічній меценатці, землячці Валентині
Іванівні Харченко з приводу смерті чоловіка
Антона Степановича
ШКЛЬОДИ.
Сумуємо та розділяємо ваше горе. Хай біль втрати
Господь допоможе перенести, а спогади про рідного
завжди зігрівають ваше серце.
Світла йому пам’ять і вічне життя у Царстві Небесному.

РЕМОНТ автотракторних двигунів; РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ,
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів; ЗІЛV130, ТV150, МАЗ;
РЕМОНТ паливної апаратури;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2K21K70, 0677767599, 0990339210.

7 жовтня 2021 Четвер
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Що віщують зорі
Гороскоп на 11 — 17 жовтня
ОВЕН. У неформальній обстановці можна буде вирішити досить значні
проблеми. Перед вами відкриються
нові можливості, але не варто афішувати свої плани, дійте таємно, і удача
буде на вашій стороні. У вихідні постарайтесь не
критикувати своїх близьких. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. На вас очікують зміни.
Цілком можливо, що ви впораєтеся з
усіма своїми проблеми. Якщо вас щось
тривожить у взаєминах із колегами або
рідними, краще коректно все з’ясувати.
Обсяг майбутньої роботи може злегка налякати,
але ваші зусилля окупляться. Сприятливий день
— п’ятниця, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Покладайтеся на
свою інтуїцію — саме так ви доб’єтеся
того, що вам потрібно й у роботі, і в
особистому житті. Вам вдасться відстояти власні інтереси. До того ж переконаєтеся, що кохаєте і кохані. Сприятливий день
— середа, несприятливий — понеділок.
РАК. Тиждень вдалий в плані роботи й фінансів. Постарайтеся максимально використовувати свої таланти
— і начальство оцінить ваші зусилля.
До речі, поради друзів допоможуть у вирішенні важливої проблеми. Сприятливий день
— четвер, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Доля може подарувати нове
знайомство, але не варто думати, що
це ваше найбільше кохання. Поставтеся серйозно до ділової пропозиції,
вона може відкрити хороші перспективи. У вихідні звільніться від зайвих речей.
Сприятливий день — середа, несприятливий
— понеділок.
ДІВА. Ви будете займатися чим
завгодно, але тільки не домашніми
обов’язками. Однак неможливо нескінченно ухилятися від рішення важливих питань. У вихідні варто пробачити
своїм близьким їхні невеликі слабкості — не
всі мають вашу наполегливість й уміння досягати
мети. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Вибравши правильну
стратегію й доклавши зусиль, ви доберетеся-таки до лаврового вінка. Не
звертайте уваги на шепіт за спиною й
заздрощі: сконцентруйтеся — і вперед
до мети. У вихідні можна влаштувати пікнік на природі. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Ви будете успішно
справлятися зі своїми й чужими проблемами. Проявляйте ініціативу — і
ви досягнете багато чого у справах і
в коханні. У вихідні вам точно буде що
відсвяткувати. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Неминучі зміни. Будьте
скромнішими, вмійте задовольнятися
малим. Очікуйте похвали від начальства і премії, вашу працю оцінять.
Відкриється другий подих, і ви зможете
гори звернути. Але у вихідні краще відпочивати, а не працювати. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Женіть геть осінню депресію. Реально оцінюйте обсяг роботи,
не відмовляйтеся від допомоги колег.
Можлива не зовсім приємна розмова
з начальством, яка закінчиться конкретним рішенням. Позбудьтеся тривожних
думок, зірки не залишать вас без заступництва.
Сприятливий день — середа, несприятливий
— субота.
ВОДОЛІЙ. Ваша професійна активність досягне високого рівня, з’являться пропозиції з приводу зміни роботи, і це дасть змогу вийти на новий
фінансовий рівень. Однак важливо не
задирати носа і не забувати про близьких
людей. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. Закінчується період труднощів і стресів. Є шанс одержати бажане й зробити великий крок уперед.
Зайнятість відволіче від безуспішного
з’ясування стосунків. У вихідні приділить увагу рідним. Їм потрібна ваша підтримка.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.

Кросворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Робітник, що виконує ремонт чи монтаж систем
водопостачання. 8. Баговиння, мул. 10. Фільм О. Саніна. 11. Соус із томатами,
оцтом і спеціями. 12. Український письменник, автор романів «Лебедина
зграя» та «Зелені млини». 16. Сплав заліза з іншими хімічними елементами.
18. Сильний круговий рух вітру. 19. Обласний центр України. 20. Місто на півдні Польщі. 21. Те саме, що й розвалина. 24. Один із парних розділових знаків. 25. Ансамбль з восьми виконавців. 26. Водяний знак на папері. 30. Один
із символів православного богослужіння. 33. Нахиляння верхньої частини
тулуба під час молитви. 34. Збори кардиналів, що скликаються для обрання
Папи Римського. 35. Футбольний клуб Кіпру. 36. Німецький парламент.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Частина мови. 2. Планета Сонячної системи. 3. Корисна копалина. 4. Монгольський хан і полководець. 5. Поема І. Франка. 6.
Місто на Донеччині. 9. Геометричне тіло. 13. Урочиста подія, що відбувається за особливої нагоди. 14. Трав’яниста лікарська рослина. 15. Автор новел
«В житах» і «Мати». 17. Предок одомашнених лами й альпаки. 22. Підземна
частина будинків і споруд. 23. Офіційні спортивні змагання за першість у певному виді спорту. 27. Довгий і тонкий загострений інструмент. 28. Давній
український поясний жіночий одяг. 29. Австрійський фізик, відомий працями
з оптики та акустики. 31. Роман Панаса Мирного. 32. Пригода, інцидент.
Склав Микола ДЕНИCЮК.

33

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 23 ВЕРЕСНЯ
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По горизонталі: 2. Комфорт. 5. Марина. 6. Амфора. 8. «Гайдамаки».
11. Клерк. 14. Хрест. 16. Горинич. 17. Вершок. 18. Осадча. 20. Коровай.
21. Авеню. 23. Шкала. 27. Резонатор. 28. Верста. 29. Биндюг. 30. Сокотра.
По вертикалі: 1. Вандал. 2. Карат. 3. Тачка. 4. Градус. 7. Карлик.
9. Прецедент. 10. Грінченко. 11. Клавіша. 12. Конотоп. 13. Риксдаг.
15. Торпеда. 19. Корунд. 22. Вимпел. 24. Ланцюг. 25. Бекас. 26. Бомба.
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Програма телепередач на 11 — 17 жовтня
ПОНЕДІЛОК, 11 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Я вдома 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:05, 02:20, 05:25
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, 20:05 Д/ц
«Дика природа Колумбії» 13:10,
01:40 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:35, 00:30, 02:45, 05:50
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» 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта 00:40 Т/с «Бальтазар»
03:00 Енеїда 03:55 Д/ф «Клітка
для двох» 04:55 Д/с «Дикі
тварини»

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, 21.30 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.30 Х/ф «ЗООНАГЛЯДАЧ»

ІНТЕР
05:15, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з Інтером»
09:20 Ранок з Інтером
10:05, 18:00, 19:00, 03:45 Токшоу «Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ВИНЕСЕНІ З
МОРЯ» (16+)
14:25 Х/ф «АМАЗОНІЯ»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00, 02:20 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ГАННІБАЛ» (18+)
02:50 Т/с «Голос янгола» (12+)
04:30 «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 «Несолодка помста»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.00 «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
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Громадянська оборона
06.00 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
10.30 Х/ф «ПАСАЖИР» (16+)
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
13.15, 16.10 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
17.45, 21.30 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ-2» (16+)
20.20 Прихована небезпека
21.10 Факти. Вечір
22.25 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 «Орел і решка»
09.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
11.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»
13.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»
15.15 Х/ф «БЕТХОВЕН»
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Пекельна кухня»
21.10 Х/ф «ЛЮДИНАМУРАХА» (16+)
23.35 Х/ф «ХЛОПЧАКИНАЛЬОТЧИКИ» (16+)

ВІВТОРОК, 12 ЖОВТНЯ

09.35, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
10.25, 20.00 «Орел і Решка.
Дива світу 2»
11.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
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»
06.30 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА:
ЕВОЛЮЦІЯ»
11.55 Х/ф «АВТОМОНСТРИ»
13.55, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Цілком таємно-2017»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Гроші 2021»
20.25, 21.25 Т/с «Козирне
місце» (16+)
22.35 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Андорра - Англія. Відбір до ЧС2022 08:10 Фінляндія - Україна.
Відбір до ЧС- 2022 10:00
«Великий футбол» 11:00 Матч.
Фінал. Ліга Націй УЄФА 13:15
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір
до ЧС- 2022 15:00, 19:00, 22:30
Футбол NEWS 15:20 Німеччина
- Румунія. Відбір до ЧС- 2022
17:10, 04:00 «FAN TALK» 19:20
Волинь - Нива (Т). Чемпіонат
України. Перша ліга 21:00, 23:40
«Відбір до ЧС-2022. Матч-центр»
21:35 LIVE. Хорватія - Словаччина.
Відбір до ЧС- 2022 00:20 Латвія
- Туреччина. Відбір до ЧС- 2022
Прем’єра 02:10 Кіпр - Мальта.
Відбір до ЧС- 2022

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «Тільки для
МЕГА
закоханих» (16+)
06:00 Судіть самі 07:00 Страх у 12.15, 03.50 Панянка-селянка
твоєму домі 07:55 Бандитська
14.00 Богиня шопінгу.
Одеса 10:05, 01:30 Речовий
Екстремальний сезон
доказ 11:15 Довідник дикої
15.00, 04.50 Зірки, чутки та
природи 12:15 Теорія Змови
галлівуд
13:10 Прихована реальність
16.00 Богиня шопінгу
14:05 Дива нашого життя 15:05 18.00 СуперЖінка 2
Дикий і живий 16:05, 21:45 Як
19.00 Одного разу під Полтавою
влаштований Всесвіт 17:00
21.00, 23.30, 02.15, 03.15
Таємниці глибин з Джеремі
Країна У
Вейдом 17:55, 00:30 Гучна
23.00, 02.45 Сімейка У
справа 18:55, 22:40 Він і вона.
00.00 Т/с «Королі палат»
Бій за життя 19:50 Неймовірні
01.00 Танька і Володька
винаходи 20:50 Таємниця
05.50 Корисні підказки
глибин з Джеремі Вейдом 23:35
НТН
Крізь простір і час з Морганом
Фріменом 02:30 Вирішальні
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.00
битви ІІ світової 03:20 Україна:
«Таємниці світу» 07.20, 17.00,
забута історія 04:10 Дика
03.05 «Випадковий свідок»
природа Чилі 05:05 Містична
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Україна
Маямі» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
02.35 «Свідок» 14.45 Т/с «Досьє
К-1
«Майорка» (16+) 18.20 «Свідок.
06.30 «TOP SHOP»
Агенти» 23.00, 03.30 Т/с «Нарко
- 2» (18+) 00.50 Х/ф «АТАКА
08.00 М/с «Юху та його друзі»
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ» (16+)
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Я вдома 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:10, 05:10
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 «Дика природа Колумбії»
13:10, 01:25 Прозоро: про
актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:45, 00:10,
05:45 Спорт 15:20 Концерт.
Хорея Козацька 16:30 Д/с
«Боротьба за виживання» 17:00
Прозоро: про головне 18:20,
19:05 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 23:00 Бігус Інфо 00:25
Т/с «Бальтазар» 02:45 Енеїда
03:40 Х/ф «ВАВИЛОН ХХ»

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, 21.30 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

2022 Україна - Боснія і
Герцеговина
23.50 Т/с «Несолодка помста»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
08.35 «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
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
10.55, 13.15 Х/ф «ПОКЛИК
ВОВКА» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже-2»
(16+)
14.55, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
17.45, 21.30 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ-2» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
22.25 Т/с «Доброволець» (16+)

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»
06.15 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
БИТВА ЗА РАЙ» (16+)
08.15 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
10.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12.05 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
14.05, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Цілком таємно-2017»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 «Джедаі 2021»
20.25, 21.30 Т/с «Козирне місце»
(16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 Матч
за 3-є місце. Ліга Націй УЄФА
08:10 Півн. Македонія - Німеччина.
Відбір до ЧС- 2022 10:00, 15:00,
19:00 Футбол NEWS 10:20
Фінляндія - Україна. Відбір до
ЧС- 2018 12:10 «Великий футбол»
13:10 Хорватія - Словаччина.
Відбір до ЧС- 2022 15:20, 17:45,
НОВИЙ КАНАЛ 20:15 Yellow 15:30 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
06.00, 07.10 «Kids time»
16:50 LIVE. Казахстан - Фінляндія.
06.05 М/с «Том і Джеррі»
Відбір до ЧС- 2022 19:20, 04:50
07.15 «Орел і решка»
Відбір до ЧС- 2022 Огляд туру
09.25 Т/с «Надприродне» (16+)
20:30, 22:30, 23:40 «Головна
13.45 «Кохання на виживання»
команда» 21:35 LIVE. Україна
(16+)
- Боснія і Герцеговина. Відбір до ЧС15.40 Х/ф «ВІДПОЧИНОК ЗА
ІНТЕР
2022 00:30 Огляд 2-го ігрового
ОБМІНОМ» (16+)
дня. Відбір до ЧС- 2022 Прем’єра
05:05 «Телемагазин»
18.35 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ» (16+) 03:00 U-21. Україна - Фарерські
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
20.40 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА острови. Відбір до ЄВРО- 2023
Леонідом Каневським»
ТА ОСА» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
ТЕТ
23.00 «Екси» (16+)
Новини
06.00 ТЕТ Мультиранок
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
МЕГА
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна програма» 06:00 Судіть самі 07:00 Страх у 10.30 Х/ф «Твої, мої і наші»
твоєму домі 07:50 Бандитський 12.15, 03.50 Панянка-селянка
12:25 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
Київ 09:50, 01:30 Речовий
14.00 Богиня шопінгу.
«ТУШОНКА» (16+)
доказ 11:00 Довідник дикої
Екстремальний сезон
14:35, 15:35 «Речдок»
природи 12:00 Гордість України 15.00, 04.50 Зірки, чутки та
16:25 «Речдок. Особливий
13:00 Прихована реальність
галлівуд
випадок»
13:55 Дива нашого життя
16.00 Богиня шопінгу
18:00, 19:00, 03:45 Ток-шоу
14:55, 22:40 Дикий і живий
18.00 СуперЖінка 2
«Стосується кожного»
15:55, 21:45 Як влаштований
19.00 Одного разу під Полтавою
20:00, 02:20 «Подробиці»
Всесвіт 16:55 Таємниці глибин
21.00, 23.30, 02.15, 03.15
21:00 «Речдок. Велика справа»
з Джеремі Вейдом 17:55, 00:35 Країна У
23:50 Х/ф «ПЕРЕКЛАДАЧКА»
Гучна справа 18:55 Він і вона.
23.00 Сімейка У
(16+)
Бій за життя 19:50 Неймовірні
00.00 Т/с «Королі палат»
02:50 Т/с «Голос янгола» (12+)
винаходи 20:50 Таємниця глибин 01.00 Танька і Володька
04:30 «Мультфільм»
з Джеремі Вейдом 23:35 Таємні 05.50 Корисні підказки
УКРАЇНА
космічні катастрофи 02:30
НТН
Вирішальні битви ІІ світової 03:20
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україна: забута історія 04:15 Дика 06.20 «Свідок. Агенти» 07.50,
Україною
природа Чилі 05:05 Містична
09.00, 17.00, 02.55 «Випадковий
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Україна
свідок» 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
Сьогодні
02.25 «Свідок» 10.50, 13.00, 19.30
09.00 Зірковий шлях
К-1
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.45 Т/с
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
06.30 «TOP SHOP»
«Досьє «Майорка» (16+) 18.20
3» (12+)
«Будьте здоровi» 23.00, 03.30 Т/с
08.00 М/с «Юху та його друзі»
12.30 Історія одного злочину
«Нарко - 2» (18+) 00.50 «Легенди
08.35 «Ух ти show»
(16+)
бандитського Києва» 01.50
08.45 «Орел і Решка. Шопінг»
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун»
«Правда життя» 03.00 «Правда
09.40 «Орел і Решка. На краю
(12+)
життя. Професійні байки» 04.55
світу»
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
«Top Shop»
10.35, 18.00 «Орел і Решка.
21.35 Футбол. Відбір до ЧС-
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UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Я
вдома 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35, 02:10, 05:10 Новини
07:05 Маршрутом змін 07:20,
04:55 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 «Дика природа Колумбії»
13:10, 01:25 Прозоро: про
актуальне 14:00, 03:55 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:45, 00:10,
02:45, 05:45 Спорт 15:20
Концерт 16:30 Д/с «Боротьба за
виживання» 17:00 Прозоро: про
головне 18:20, 19:05 Соціальне
ток-шоу «По-людськи» 23:00
Перша шпальта 00:25 Т/с
«Бальтазар» 03:00 Енеїда

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.30 Т/с «Моя улюблена
Страшко»
22.30 Х/ф «ВПІЙМАЙ МЕНЕ,
ЯКЩО ЗМОЖЕШ»

ІНТЕР
05:05 «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»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
14:40, 15:40 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:45 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ВИКРАДЕННЯ»
(16+)
01:35 Х/ф «ДЕНЬ ПЕРШИЙ,
ДЕНЬ ОСТАННІЙ»
02:50 Т/с «Голос янгола» (12+)

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
3» (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 «Виховання почуттів»
(12+)

СТБ
05.30 Т/с «Комісар Рекс»
08.30 «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
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
10.40, 13.15 Х/ф «ПЕРШИЙ
ЛИЦАР» (12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
17.45, 21.30 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ-2» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с «Доброволець» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.30 «Орел і решка»

09.35 Т/с «Надприродне» (16+)
13.10 «Кохання на виживання»
(16+)
15.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Діти проти зірок»
20.40 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
(16+)
23.05 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»

МЕГА
06:00 Судіть самі 07:00 Страх у
твоєму домі 08:00 Бандитська
Одеса 10:00, 01:30 Речовий
доказ 11:10 Довідник дикої
природи 12:10 Гордість України
13:05 Прихована реальність
14:00, 04:20 Дика природа
Чилі 15:00, 22:40 Дикий і живий
16:00, 21:45 Як влаштований
Всесвіт 16:55 Таємниці глибин з
Джеремі Вейдом 17:55 Секретні
території 18:55 Він і вона. Бій за
життя 19:50 Неймовірні винаходи
20:50 Таємниця глибин з Джеремі
Вейдом 23:35 Таємні космічні
катастрофи 00:35 Гучна справа
02:30 Вирішальні битви ІІ світової
03:20 Великі українці 05:10
Містична Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 «Орел і Решка. На краю
світу»
10.35, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.30 «Орел і Решка. Дива світу 2»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20.00 «Орел і Решка. Дива світу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 Х/ф «РОМЕО +
ДЖУЛЬЄТТА»
08.20 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
10.10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12.05 Т/с «Брати по крові-2» (16+)
14.00, 16.55, 19.30 «Загублений
світ»
17.55 «Цілком таємно-2017»
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, 08:00 Топ-матч 06:10
Албанія - Польща. Відбір до
ЧС- 2022 08:10 Португалія Люксембург. Відбір до ЧС- 2022
10:00, 15:00, 19:00, 22:30 Футбол
NEWS 10:20, 13:00 «Головна
команда» 11:10 Україна - Боснія
і Герцеговина. Відбір до ЧС- 2022
13:50, 22:50 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС- 2022 15:20
Металіст - Кремінь. Чемпіонат
України. Перша ліга 17:10 Данія
- Австрія. Відбір до ЧС- 2022
Прем’єра 19:20 Відбір до ЧС- 2022
Огляд туру. Прем’єра 20:15 Матч.
Фінал. Ліга Націй УЄФА 00:55 Півн.
Македонія - Німеччина. Відбір до
ЧС- 2022 02:45 Латвія - Туреччина.
Відбір до ЧС- 2022 04:35 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
10.30 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
(16+)
12.50, 03.50 Панянка-селянка
14.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
15.00, 04.50 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00 Богиня шопінгу
18.00 СуперЖінка 2
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00, 23.30, 02.15, 03.15 Країна У
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Королі палат»
01.00 Танька і Володька
05.50 Корисні підказки

НТН
06.25 «Будьте здоровi» 07.55,
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+) 14.45 Т/с
«Досьє «Майорка» (16+) 18.20
«Вартість життя» 23.00, 03.30 Т/с
«Нарко - 2» (18+) 01.00 «Легенди
бандитського Києва» 01.55
«Правда життя» 03.05 «Правда
життя. Професійні байки» 04.55
«Top Shop»

ЧЕТВЕР, 14 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:30 Енеїда 07:00, 08:00,
08:55, 21:00, 23:40, 02:00, 04:00,
05:35 Новини 07:10 Мультфільм
08:05 Д/с «Дикі Дива» 08:25
#ВУКРАЇНІ 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України на свято Покрова
Пресвятої Богородиці 12:00
Сильна 13:05 Х/ф «СТРАЧЕНІ
СВІТАНКИ» 15:00 Х/ф
«СТОЛІТТЯ ЯКОВА» 19:05 Т/с
«Злочини минулого - міжнародні
версії» 21:25 Д/с «Особливий
загін. Суперчуття» 22:25 Д/с
«Світ дикої природи» 23:00
Схеми. Корупція в деталях
00:05 Спецпроєкт «Життя
післязавтра» 01:00 Спецпроєкт
«Спадок» 01:30, 03:25 ВУКРАЇНІ
04:30 UA:Фольк. Спогади

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, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.35 «Світ навиворіт»
11.55 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 Х/ф «ТИТАНІК»

ІНТЕР
05:05, 04:45 «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»
10:00, 11:00 «Корисна
програма»
12:25 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ 3:
ВЗЯТТЯ БАСТИЛІЇ» (12+)
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 03:45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 01:45 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ЗВІРЯЧА ЛЮТЬ»
(16+)
02:40 Т/с «Голос янгола» (12+)

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 15 ЖОВТНЯ
14.40 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА
ТА ОСА» (12+)
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ДРУГА ВІЙНА» (16+)
23.55 Х/ф «ЧЕСНИЙ ЗЛОДІЙ»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Казахстан - Фінляндія. Відбір
до ЧС- 2022 08:10 Матч за 3-є
місце. Ліга Націй УЄФА 10:00,
15:00, 19:00, 22:30 Футбол
NEWS 10:20, 12:55 «Студія LIVE»
11:05 U-21. Україна - Фарерські
МЕГА
острови. Відбір до ЄВРО- 2023
13:25 Огляд 1-го ігрового дня.
06:00 Судіть самі 07:00
Відбір до ЧС- 2022. 15:20, 18:10
Страх у твоєму домі 08:00
«Головна команда» 16:20 Україна
Бандитський Київ 09:00
Речовий доказ 10:10 Правда - Боснія і Герцеговина. Відбір
життя 11:10 Гордість України до ЧС- 2022 19:20 Yellow 19:30
Огляд матчу «Півн. Македонія 12:10 Гучна справа 13:10
Вирішальні битви ІІ світової Німеччина». Відбір до ЧС- 2022
СТБ
17:10, 00:40 Дика природа 19:40 Португалія - Люксембург.
07.20 Х/ф «АНЖЕЛІКА,
Відбір до ЧС- 2022 21:35 Відбір
Чилі 18:10 Прихована
МАКРИЗА ЯНГОЛІВ»
до ЧС- 2022 Огляд туру 22:50
реальність 19:05 Таємниці
09.50 Х/ф «ПРЕКРАСНА
Англія - Угорщина. Відбір до ЧСлюдського мозоку 20:05
АНЖЕЛІКА»
Таємниця глибин з Джеремі 2022 00:35 Албанія - Польща.
11.55 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
Відбір до ЧС- 2022 02:20 Данія
Вейдом 21:00 Таємнича
КОРОЛЬ»
- Австрія. Відбір до ЧС- 2022
ІІ світова війна 22:50
14.20, 14.50 Х/ф
04:05 Кіпр - Мальта. Відбір до
Справжня гра престолів
«НЕПРИБОРКАНА
ЧС- 2022
23:40 Секретні території
АНЖЕЛІКА»
01:40, 05:05 Містична
ТЕТ
Україна 02:35 Бандитська
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаОдеса
Новини»
06.00 ТЕТ Мультиранок
16.25, 18.05 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
К-1
СУЛТАН»
10.30 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
12.50, 03.50 Панянка-селянка
06.30 «TOP SHOP»
20.15, 22.50 Т/с «Колір помсти» 08.00 М/с «Юху та його друзі» 14.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
(16+)
08.35 «Ух ти show»
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)
08.45 «Орел і Решка. Шопінг» 15.00, 04.50 Зірки, чутки та
09.45 «Орел і Решка. На краю галлівуд
ICTV
16.00 Богиня шопінгу
світу»
18.00 СуперЖінка 2
10.40, 18.10 «Орел і Решка.
06.30 Ранок у великому місті
19.00 Одного разу під Полтавою
Перезавантаження»
08.45 Факти. Ранок
21.00, 23.30, 02.15, 03.15
12.30, 20.00 «Орел і Решка.
09.05 Х/ф «НАШІ КОТИКИ»
Країна У
Дива світу»
(12+)
23.00 Сімейка У
13.30, 21.00 «Інше життя»
11.35, 13.00 Х/ф «ДЖОН ВІК»
00.00 Т/с «Королі палат»
14.30
Т/с
«Беверлі-Хілс,
(16+)
01.00 Танька і Володька
90210»
12.45 Факти. День
05.50 Корисні підказки
13.45 Х/ф «ДЖОН ВІК-2» (16+) 16.10 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ:
ПОЧАТОК» (16+)
16.05 Х/ф «ДЖОН ВІК-3» (16+)
НТН
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.45 Факти. Вечір
06.45 М/ф «Пригоди козака
19.10 Т/с «Брюс» (16+)
Енея» 07.10 М/ф «Як козаки...»
2+2
22.55 Х/ф «АТЛАНТИДА» (18+)
08.20 Х/ф «Ярослав Мудрий»
06.00 «Загублений світ»
11.20, 20.30 Т/с «CSI: Маямі»
НОВИЙ КАНАЛ
12.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
(16+) 14.50 Т/с «Досьє
16.00 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО «Майорка» (16+) 16.40, 02.40
06.00, 07.10 «Kids time»
ПЕРІОДУ»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
«Випадковий свідок» 18.20,
18.20 Х/ф «ЧЕРВОНА
07.15 «Орел і решка»
02.05 «Правда життя» 19.00 Х/ф
СПЕКА» (16+)
10.05 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ
«За двома зайцями» 23.00,
20.25, 21.25 Т/с «Козирне
ІМПЕРАТОРА
03.25 Т/с «Нарко - 2» (18+) 01.05
місце» (16+)
ДРАКОНІВ» (16+)
«Легенди бандитського Києва»
22.25 Т/с «CSI: Місце
03.00 «Речовий доказ» 04.55
12.20 Х/ф «ЛЮДИНАзлочину» (16+)
«Top Shop»
МУРАХА» (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок
з Україною. День
захисника
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Т/с «Помилки молодості»
(16+)
13.30, 15.20 Х/ф «ПОЗИВНИЙ
«БАНДЕРАС» (16+)
16.10 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
(12+)
20.00 Т/с «Таємне кохання.
Повернення» (16+)

1+1
06.00 «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, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
15.30 Х/ф «ТИТАНІК»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Ліга сміху 2021»
22.35 «Маскарад»

ІНТЕР
05:15, 23:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна
програма»
12:25 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
АМЕРИЦІ»
14:25, 15:25, 00:55 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ЄЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВІК» (16+)
03:45 Д/п «Війна всередині
нас»

04:40 «Телемагазин»

21.00 Х/ф «ПЕРШИЙ
МЕСНИК:
ПРОТИСТОЯННЯ»
(12+)

до ЧС- 2022. 08:10 «FAN
TALK» 10:00, 15:00, 20:15,
УКРАЇНА
22:30 Футбол NEWS 10:20,
12:40 «Відбір до ЧС-2022
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Матч-центр» 10:55 Хорватія
Україною
МЕГА
- Словаччина. Відбір до ЧС07.00, 08.00, 15.00, 19.00
06:00 Судіть самі 07:00 Страх 2022 13:15 Півн. Македонія
Сьогодні
у твоєму домі 08:00 Бандитська - Німеччина. Відбір до ЧС09.00 Зірковий шлях
2022 15:20 Матч. Фінал. Ліга
10.30 Т/с «Виходьте без дзвінка Одеса 08:50 Речовий доказ
Націй УЄФА 17:30, 22:00
10:10 Правда життя 11:10
3» (12+)
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір
Гордість України 12:10 Гучна
12.30 Історія одного злочину
справа 13:10 Вирішальні битви до ЧС-2022 18:00 «УПЛ.
(16+)
Розклад туру» 19:00, 21:25
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун» ІІ світової 17:10, 00:40 Дика
«УПЛ ONLINE» 19:25 LIVE.
природа
Чилі
18:10
Прихована
(12+)
Шахтар - Зоря. Чемпіонат
реальність
19:05
Таємниці
20.10 Ток-шоу «Говорить
України 22:50 Металіст людського
мозоку
20:05
Україна»
Кремінь. Чемпіонат України.
Таємниця
глибин
з
Джеремі
21.00 Свобода слова Савіка
Перша ліга 00:35 Португалія
Вейдом 21:00 Таємнича ІІ
Шустера
- Люксембург. Відбір до
світова війна 22:50 Справжня
ЧС-2022 02:20 Казахстан гра престолів 23:40 Секретні
СТБ
території 01:40, 05:00 Містична Фінляндія. Відбір до ЧС-2022
04:05 Англія - Угорщина.
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
Україна 02:35 Академік
05.50, 19.00, 22.50 «Холостячка Корольов 03:20 Полювання на Відбір до ЧС-2022
Злата Огнєвіч» (12+)
НЛО 04:05 Актори-фронтовики
ТЕТ
10.55, 23.50 «Як вийти заміж»
(16+)
К-1
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» 06.30 «TOP SHOP»
09.30, 22.00 Т/с «Прибулець»
(12+)
08.00 М/с «Юху та його друзі» 10.30 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА: НАСЛІДКИ»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна08.35 «Ух ти show»
13.15, 03.50 Панянка-селянка
Новини»
08.45 «Орел і Решка. На краю
14.00 Богиня шопінгу.
світу»
ICTV
Екстремальний сезон
09.45 «Орел і Решка.
15.00, 04.50 Зірки, чутки та
06.30 Ранок у великому місті
Перезавантаження»
галлівуд
08.45 Факти. Ранок
11.40, 20.00 «Орел і Решка.
16.00 Богиня шопінгу
09.00, 20.10 Дизель-шоу (12+)
Дива світу»
18.00 СуперЖінка 2
10.10 Х/ф «ТАКСІ-5» (16+)
12.40, 21.00 «Інше життя»
19.00 Одного разу під
12.25, 13.00 Х/ф «ТАКСІ»
13.35 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ:
Полтавою
(16+)
ПОЧАТОК» (16+)
21.00, 23.30, 02.15, 03.15
12.45 Факти. День
15.35 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ 2:
Країна У
14.35 Х/ф «ТАКСІ-2» (16+)
ЗМОВА В БІРМІ» (16+) 23.00 Сімейка У
16.05 Х/ф «ТАКСІ-3»
17.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
00.00 Т/с «Королі палат»
17.55, 19.10 Х/ф «ТАКСІ-4»
(16+)
01.00 Танька і Володька
18.45 Факти. Вечір
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 05.50 Корисні підказки
23.00 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
2+2
НТН
06.00 Х/ф «СПОГАД» (16+)
06.00
М/ф
«Ну,
постривай!»
НОВИЙ КАНАЛ
07.25 М/ф «Як козаки...»
07.50 «Загублений світ»
06.00, 07.10 «Kids time»
15.00 Т/с «Операція Дезертир» 09.00, 16.40, 03.10
06.05 М/с «Том і Джеррі»
«Випадковий свідок» 10.45
(16+)
07.15 «Орел і решка»
Х/ф «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»
19.30 Х/ф «КРАСУНЧИК
10.20 «Пекельна кухня»
12.10, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
ДЖОННІ» (16+)
12.25 «Діти проти зірок»
(16+) 14.50 Т/с «Досьє
21.10 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
13.55 Х/ф «ПЕРШИЙ
23.20 Х/ф «НАПАД НА УОЛЛ- «Майорка» (16+) 18.20
«Таємниці світу» 19.00,
МЕСНИК» (16+)
СТРІТ» (18+)
02.40 «Свідок» 23.00, 03.35
16.25 Х/ф «ПЕРШИЙ
Т/с «Нарко - 2» (18+) 01.00
МЕСНИК: ДРУГА
ФУТБОЛ-1
«Легенди бандитського Києва»
ВІЙНА» (16+)
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
02.00 «Правда життя»
19.10 Х/ф «МАКС СТІЛ» (12+) Румунія - Вірменія. Відбір

НЕДІЛЯ, 17 ЖОВТНЯ

СУБОТА, 16 ЖОВТНЯ
22:10 Т/с «Кохання несподіване
UA: ПЕРШИЙ
нагряне» (16+)
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:00 Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО»
04:35 Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
03:50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРІЖКИ»
21:00, 23:40, 02:00, 05:35 Новини
07:10 Мультфільм 08:05 Д/с «Дикі
УКРАЇНА
Дива» 08:25 #ВУКРАЇНІ 09:10
Телепродаж 09:40 Відтінки України 07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Х/ф «ПОЗИВНИЙ
10:10 Х/ф «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»
«БАНДЕРАС» (16+)
13:55 Країна пісень 14:25
07.40 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ»
Концертна програма Вадима
Крищенка «Дозвольте запросити
(12+)
Вас на ювілей» 17:30 Т/с «Злочини 10.30 Т/с «Міраж» (12+)
минулого - міжнародні версії»
14.40, 15.20 Т/с «Уроки життя і
21:25 Д/с «Особливий загін.
водіння» (12+)
Супер - чуття» 22:25 Д/с «Світ
20.00 Головна тема
дикої природи» 00:05 Жюль Верн. 21.00 Співають всі! Фінал
Подорож довжиною у життя 01:00 23.30 Що? Де? Коли?
Бігус Інфо 01:30 Перша шпальта
02:25 Д/ф «Перехрестя Балу»
СТБ
03:25 Д/ф «Висота 307.5» 04:25
05.25, 10.55 Т/с «Колір помсти»
Невідомі Карпати
(16+)
07.50 «Неймовірна правда про
1+1
зірок»
05.25, 19.30 ТСН: «Телевізійна
16.40 «Хата на тата» (12+)
служба новин»
19.00 «МастерШеф» (12+)
06.30, 07.00 «Життя відомих
людей»
ICTV
08.00 «Сніданок. Вихідний»
05.00 Еврика!
10.00 «Світ навиворіт»
05.05 Факти
18.30 «Світ навиворіт - 12.
05.30 Не дай себе обдурити
Пакистан»
06.25 Анти-зомбі
20.13 «Проспорт»
07.20 Громадянська оборона
20.15 «Чистоnews 2021»
08.20 Прихована небезпека
20.20 «Маскарад»
09.10, 13.00 Т/с «Дільничний з
22.00 «Жіночий квартал 2021»
ДВРЗ-2» (16+)
23.40 «Світське життя. 2021»
12.45 Факти. День
15.20 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»
ІНТЕР
(16+)
05:10 «Орел і Решка.
17.30, 19.10 Х/ф «ПОГАНІ
Перезавантаження»
ХЛОПЦІ-2» (16+)
06:55 «Слово Предстоятеля»
18.45 Факти. Вечір
07:05 М/ф «Як приручити
21.00 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
дракона 2»
НАЗАВЖДИ» (16+)
09:00 «Готуємо разом. Домашня
23.35 Х/ф «НАШІ КОТИКИ» (12+)
кухня»
10:00 «Все для тебе»
НОВИЙ КАНАЛ
11:00 «Позаочі»
06.00 «Хто проти блондинок?»
12:00 Х/ф «БУДЬТЕ МОЇМ
(12+)
ЧОЛОВІКОМ»
08.00, 10.00 «Kids time»
13:40 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
08.05 М/ф «Звірополюс»
ПРОЩАВАЙ»
15:30 Т/с «Прозріння» (12+)
10.05 «Орел і решка. Земляни»
20:00 «Подробиці»
11.00 «Орел і решка. Чудеса світу»
20:30 «Місце зустрічі»
12.10 «Хто зверху?» (12+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:30 Енеїда 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:40, 02:00,
03:50, 05:35 Новини 07:10
Мультфільм 08:05 Д/с «Дикі
Дива» 08:25 #ВУКРАЇНІ
09:10 Телепродаж 09:40
Міста та містечка 09:55 Х/ф
«АВРААМ: ОХОРОНЕЦЬ
ВІРИ» 13:30 Х/ф «СТОЛІТТЯ
ЯКОВА» 17:35 Т/с «Злочини
минулого - міжнародні версії»
21:25 Д/с «Особливий загін.
Суперчуття» 22:25 Д/с «Світ
дикої природи» 00:05 Синдром
війни. Я повернувся 16+ 01:00
Війна: історії початку 01:30,
03:20, 05:05 ВУКРАЇНІ 04:15
Мирний птах

14.10 М/ф «Суперсімейка 2»
16.40 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
(16+)
19.10 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
2» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА
3» (16+)

19:25, 22:45 Футбол NEWS 10:20
«УПЛ. Розклад туру» 11:20, 13:35
«УПЛ ONLINE» 11:45 Шахтар Зоря. Чемпіонат України 14:05
Відбір до ЧС- 2022 Огляд туру
15:05, 18:15, 21:45 Yellow 15:15
Нива (Т) - ВПК-Агро. Чемпіонат
України. Перша ліга 17:05 Огляд
2-го ігрового дня. Відбір до
МЕГА
ЧС- 2022 17:25 LIVE. Феєнорд 06:00 Випадковий свідок 08:45
Речовий доказ 09:55 Правда життя Валвейк. Чемпіонат Нідерландів
21:30 Огляд матчу «Португалія
10:55, 18:05 У пошуках істини
- Люксембург». Відбір до ЧС12:05, 23:40 Секретні території
13:05 Вирішальні битви 2 світової 2022 21:55 LIVE. ПСВ - Зволле.
Чемпіонат Нідерландів 00:10
17:05 Довідник дикої природи
19:00 Таємні космічні катастрофи Львів - Динамо. Чемпіонат України
02:10 Істанбул Башакшехір 21:00 Таємнича ІІ світова війна
Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
22:50 Справжня гра престолів
04:00 Маріуполь - Металіст 1925
00:40 Дика природа Чилі 01:40,
Чемпіонат України
05:20 Містична Україна 02:25
Амосов. Сторіччя 03:30 Прокляття
ТЕТ
відьом 04:30 Потойбіччя. Сни
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «НАЙКРАЩИЙ ДРУГ»
К-1
11.30 Х/ф «ЗОРЯНІ ТАЛЯРИ»
06.30 «TOP SHOP»
12.30, 14.00, 15.30, 00.55 Одного
08.00 М/с «Кротик і Панда»
разу під Полтавою
08.30 «Ух ти show»
13.30, 15.00, 16.30, 02.15 Танька
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
і Володька
10.00 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ 2:
17.00 Х/ф «ТАК, МОЖЛИВО»
ЗМОВА В БІРМІ» (16+)
(16+)
12.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+) 19.10 М/ф «Бебі-бос»
14.30 «Орел і Решка. Навколо
20.50 Х/ф «КЛОНИ» (16+)
світу»
22.35 Х/ф «ДІВЧИНА БЕЗ
КОМПЛЕКСІВ» (16+)
2+2
01.30 Сімейка У
02.50 Панянка-селянка
06.00 «Шалені перегони 2018»
05.50 Корисні підказки
07.00 «Джедаі 2020»
08.05 «Джедаі 2021»
НТН
09.15 «Віпи і топи»
11.10 «Загублений світ»
05.00, 04.45 «Top Shop» 05.30
13.10 Х/ф «ДЖЕКХ/ф «НІ ПУХУ, НІ ПЕРА» 06.50
Х/ф «ДОРОГА НА СІЧ» 08.30
СТРИБУНЕЦЬ»
Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВІЙ
15.15 Х/ф «ДІЛОВА ЖІНКА»
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 10.55
17.45 Х/ф «ГРОМОБІЙ» (16+)
«Легенди карного розшуку»
19.55 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
12.05 «Випадковий свідок.
НЕБЕЗПЕЧНІ» (16+)
22.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦІЯ» (18+) Навколо світу» 13.20, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 19.00, 02.35
«Свідок» 23.30 Х/ф «Фунт
ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 23:55, 02:00 Топ-матч плоті» (18+) 01.30 «Таємниці
06:10 Півн. Македонія - Німеччина. кримінального світу» 03.05
«Випадковий свідок» 03.20
Відбір до ЧС- 2022 г. 08:10, 19:45
«Речовий доказ» 03.50 «Правда
Україна - Боснія і Герцеговина.
Відбір до ЧС- 2022 г. 10:00, 14:45, життя. Професійні байки»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05, 04:35 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 00:00,
02:00, 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 Жюль Верн.
Подорож довжиною у життя
14:35 Телепродаж 15:10
UA:Фольк. Спогади 16:25
Концерт. Дмитро та Назарій
Яремчуки 17:35 Т/с «Злочини
минулого - міжнародні
версії» 19:30 Д/с «Тваринна
зброя» 20:20 Д/с «Боротьба
за виживання» 21:25 Х/ф
«ВІНСЕНТ НА ШЛЯХУ ДО
МОРЯ» 23:15 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 00:25 Концерт. Сергій
Асафатов 01:00 Д/ф «Бити.
Молитися. Тримати» 02:25
Д/ф «Заміновані вірністю»
03:25 Д/ф «Одесити на
Донбасі» 04:25 Невідомі
Карпати

(16+)
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
00:00 Х/ф «ХІД У
ВІДПОВІДЬ»
01:35 «Речдок»

МЕГА

06:00 Випадковий свідок
08:45 Речовий доказ 09:55,
02:30 Правда життя 10:55,
УКРАЇНА
17:50 У пошуках істини
05.50 Сьогодні
11:50, 23:40 Секретні
території 12:50 Вирішальні
06.50 Реальна містика
09.15 Т/с «Чужий гріх» (16+) битви ІІ світової 16:50
13.00 Т/с «Дім, який...» (12+) Довідник дикої природи
17.00, 21.00 Т/с «Кейс» (12+) 19:00 Таємні космічні
катастрофи 21:00 Таємнича
19.00 Сьогодні. Підсумки з
ІІ світова війна 22:50
Олегом Панютою
Справжня гра престолів
23.00 Т/с «Міраж» (12+)
00:40 Левиний рик 01:40,
05:05 Містична Україна
СТБ
05.20 «МастерШеф» (12+)
К-1
13.45 «СуперМама» (12+)
06.30 «TOP SHOP»
18.40 «Битва екстрасенсів»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
(16+)
08.30 «Ух ти show»
21.00 «Один за всіх» (16+)
09.25 «Орел і Решка. Шопінг»
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)
10.20 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ
КРОКІВ ДО
ICTV
КОХАННЯ» (12+)
05.20 Не дай себе обдурити
12.35
Х/ф
«ПРОСТАЧКА»
06.00 Прихована небезпека
(16+)
07.00 Антизомбі
14.30 «Орел і Решка.
08.00 Секретний фронт
Навколо світу»
09.00 Громадянська оборона

10.00, 13.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факти. День
07.00 «Життя відомих людей» 14.55 Т/с «Брюс» (16+)
18.45 Факти тижня
08.00 «Сніданок. Вихідний»
21.15 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
10.00 «Світ навиворіт - 12.
23.05 Х/ф «Я - РОБОТ»
Пакистан»
(16+)
11.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2021»
НОВИЙ КАНАЛ
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками 2021» 05.50, 23.40 «Вар’яти» (12+)
06.10, 08.30 «Kids time»
ІНТЕР
06.15 М/ф «Суперсімейка»
08.35 М/ф «Суперсімейка 2»
05:15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.50 Х/ф «ЗАЛІЗНА
06:50 Х/ф «БІНГО БОНГО»
ЛЮДИНА» (16+)
09:00 «Готуємо разом»
13.25 Х/ф «ЗАЛІЗНА
10:00, 11:00, 12:00 «Інше
життя»
ЛЮДИНА 2» (16+)
12:55 «Речдок. Велика
16.00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
справа»
ЛЮДИНА 3» (16+)
17:30 Х/ф «ВБИВСТВО
18.45 Х/ф «ДОКТОР
У СХІДНОМУ ЕКСПРЕСІ»
СТРЕНДЖ» (12+)

1+1

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР:
МІЖ ДВОХ СВІТІВ»
(16+)

2+2
06.00 «Шалені перегони
2018»
07.05 «Джедаі 2020»
08.10 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ» (16+)
16.00 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ» (16+)
17.50 Х/ф «ГРА ПАМ-ЯТІ»
19.30 Х/ф
«ТЕРМІНАТОР-2»
(16+)
22.20 Х/ф «ЧАС» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:40, 01:20,
03:25, 05:30 Топ-матч
06:10 Шахтар - Зоря.
Чемпіонат України 08:10
ПСВ - Зволле. Чемпіонат

Нідерландів 10:00, 13:15,
14:45, 17:45, 20:15, 23:00
Футбол NEWS 10:20 Львів Динамо. Чемпіонат України
12:10, 13:00, 13:30, 15:55,
18:55 «УПЛ ONLINE» 12:50,
23:20 Yellow 13:55 LIVE.
Минай - Десна. Чемпіонат
України 16:55 LIVE.
Інгулець - Рух. Чемпіонат
України 19:25 LIVE.
Олександрія - Ворскла.
Чемпіонат України 21:20
«Великий футбол» 23:30
АЗ Алкмаар - Утрехт.
Чемпіонат Нідерландів
01:35 Галатасарай Коньяспор. Чемпіонат
Туреччини 03:40 Феєнорд
- Валвейк. Чемпіонат
Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Велика
мандрівка»
11.30 Х/ф «Попелюшка»
12.30, 14.00, 15.30, 22.50,
00.20, 02.10 Одного разу
під Полтавою
13.30, 15.00, 23.20, 00.50
Танька і Володька
16.30 М/ф «Бебі-бос»
18.15 Х/ф «Еон Флакс»
(16+)
20.00 Х/ф
«Трансформери: Помста
полеглих» (16+)
23.50, 01.35 Сімейка У
02.45 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

НТН
05.15 Х/ф «Сватання
на Гончарівці» 06.45
«Слово Предстоятеля»
06.55 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 09.15 Т/с
«Коломбо» (16+) 18.30
«Легенди карного розшуку»
22.10 Х/ф «Патруль
часу» (16+) 00.05 Х/ф
«Фунт плоті» (18+) 02.10
«Речовий доказ»
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Увагуар: с!
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www.volyn.com.ua

Фото із сайту pixabay.com.

n Стоп-кадр

«Коврами встелена дорога –
Ждемо Зеленського, як Бога»
Ну не підпис же, а пісня! І таких ми маємо чимало. Але, друзі, за браком місця ми
можемо надрукувати лише маленьку частину текстівок, які надіслали на конкурс в
іншому нашому виданні – місячнику «Так ніхто не кохав». Жовтневий номер уже у
продажу – тож запитуйте в листонош, точках продажу газет, а також у пересувних
відділеннях Укрпошти, які тепер заїжджають у кожне село. Просто підійдіть до
машини і поцікавтеся, якщо нема – замовляйте і привезуть наступного разу. Впевнені,
не пошкодуєте, бо там стільки написано про любов, що зачитаєшся і... закохаєшся!

Тур №10 (2021):

ПІДСУМКИ «СТОП-КАДРУ» №9 (2021):

ІІІ місце
(50 гривень призових):
Коли шестеро дітей
і коври у хаті,
то підлогу краще

вам... заасфальтувати!
(Людмила ФРОЛОВА,
смт Ратне
Ковельського району).

ІІ місце
(75 гривень призових):

ІСТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

Мостить-стеле
путь-дорогу
Килимами вся ОДА –
Губернатор
6 коханих
із-за рогу
жінок
Президента
улюбленця
вигляда!
мільйонів
Жана-Поля (Миколай ШОСТАК,
Бельмондо
м. Луцьк).

№10 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.ua
l

Найсильніший боксер світу
Олександр
Усик –
дружині:
«Уявляю,
що тобою
дихаю»

Фото із instagram/usykaa.

Фото із сайту bbc.com.

І місце
(125 гривень призових):

Це фото після
Жінка, яка відповіла
останньої перемоги
над Джошуа Усик підписав:
взаємністю знаному
«Моя любима дружина».
спортсмену, не афішує,
що вона – сама пані Усик. Катерина майже не дає інтерв’ю, не
бере участі у світському житті, але старається бути поруч, коли
у її чоловіка – відповідальний бій. А Олександр… Він мріє про
четверту дитину

Фото із сайту ras.err.ee.

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 10–11

Мікеле залишив Італію
заради любові до лучанки
l ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ – Коли в нас уже йшло до офіційного

одруження, – розповідає Алла Пєцко, – я сказала, що на Апеннінах
назавжди залишатися не збираюся. Але коли ти не проти, що ми
переїдемо на постійне проживання в Україну, то я згідна вийти
за тебе заміж. І він відповів: «Мені головне, щоб ти була зі мною»
с. 16–17

Фото з родинного архіву Алли ПЄЦКО.

с. 3–5

Не важливо, де живеш. Головне — щоб рідна людина була поруч.

Коврами встелена
дорога –
Ждемо Зеленського,
як Бога.
(Леонід ХМІЛЕВСЬКИЙ,
с. Дерно
Луцького району).

Фото із сайту pixabay.com.

А сьогодні ми
пропонуємо
помізкувати над
підписами до цієї
доволі колоритної
світлини з будови.
Щось подібне
бачили? Поділіться
цікавою історією.
Кожен учасник може
запропонувати до
25 жовтня будь-яку
кількість варіантів і
надіслати їх нам на
адресу:
43025,
просп. Волі, 13,
м. Луцьк,
«Так ніхто не кохав»,
або на електронну – takvolyn@gmail.com.
Увага! Не забудьте вказати свої дані, щоб отримати 250 гривень призових,
якщо станете абсолютним переможцем конкурсу.
І НЕ ЗАБУВАЙТЕ ДАРУВАТИ КВІТИ, КАВУ–ПИВО І ПОЦІЛУНКИ СВОЇМ КОХАНИМ!
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Вітаємо!
кників Городищенської
восьмирічної школи (тоді
Ківерцівського району),
директором якої був наш
тато протягом 30 років.
Дорогий наш імениннику, ми безмежно дякуємо за все, чому навчив нас,
за любов і турботу. Любимо
і молимо Бога, щоб дав тобі
здоров’я зустріти 100-літній
ювілей. Многая
тобі літа!
З повагою,
шаною
та любов’ю
дочки, зяті,
внуки, правнучок Дем’янчик.

Щедро посріблила
доля скроні, дарувавши
гарного віку – 90 років від
дня народження – нашому
найкращову на світі татові, найріднішому дідусеві,
найщедрішому прадідусеві, жителю села Жидичин Луцького району
Івану Миколайовичу
ВЕЛИЧКУ,
який 18 жовтня зустрічатиме
поважний ювілей.
У цю гарну осінню днину
вся велика родина збереться за святковим столом, щоб
привітати нашого ювіляра. Без
сумніву, що до всіх віншувань
приєднаються ще сотні випус-

Золотий ювілей 12 жовтня
відзначатиме найкраща дружина, любляча мама, жителька села Пустомити Луцького
району
Ольга Володимирівна
ГРИЦИШИН.
Дорога мама, нехай календар невблаганно перегортає сторінки, але до старості ще так
далеко. Ми дякуємо Богу, що дав цьому світу
таку людину, як ти. Поруч з тобою ми відчуваємо затишок, тепло. Ти — компас в нашому

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.
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії — 220 + 30, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», від колективів та фірм — 400 грн з фотографією, 350 — без фотографії + 40 грн (за сайт).

Р

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

Тел.: 0991813332, 0976492371.
ПРОДАЄТЬСЯ
НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
НІМЕЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ.
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Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на околицях
м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
PРобота
в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна 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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житті. Дай Бог тобі ще багато років прожити
у здоров’ї, щасті.
Років довгих, миру та кохання,
Щоб здійснились
всі бажання.
Дякую тобі,
рідненька,
Ти найкраща
на світі ненька.
З любов’ю
чоловік,
діти.

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108
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ЗНОВУ ЧИСТИТИ
МІКРОХВИЛЬОВКУ?..
ЗАПРОСТО!

n Спробуйте — не пошкодуєте!

Волоський горіх —
справжній скарб і лідер
серед усіх горіхів
за популярністю
і корисними
властивостями, адже
його білок рівноцінний
білку молока і м’яса,
а засвоюється значно
легше завдяки
високому вмісту лізину.
Зрілі горіхи містять
більше 20 незамінних
амінокислот, вітаміни
B1, B2, C, PP, йод,
каротин, залізо, ефірну
олію, кобальт, дубильні
речовини і дуже цінну
фітонцидну речовину —
юглон. Завдяки великій
кількості біоактивних
речовин і лецитину
ці плоди зміцнюють
пам’ять, знімають
нервову напругу й
активують роботу мозку.
Амінокислота аргінін
стимулює розширення
кровоносних судин,
а багатий вміст вітаміну
Е допомагає зберегти
красу шкіри, волосся
і нігтів. Не дивно, що
такий корисний
продукт широко
використовується
в кулінарії, причому
не лише в десертах,
як може здатися
на перший погляд
ТОМАТНО-ГОРІХОВИЙ
СУП

Інгредієнти: 1 кг томатів,
5 зубчиків часнику, 0,5 скл. волоських горіхів, 1 болгарський
перець, зелень кропу і петрушки, сіль і перець — за смаком.
Приготування. Помідори
добре помийте, наріжте невеликими шматочками. Ядра
волоських горіхів подрібніть
ножем і всипте до помідорів.
Отримані інгредієнти залийте невеликою кількістю води
і варіть на середньому вогні.
Часник подрібніть і додайте
до помідорів. Томати з горіхами
і часником посоліть і поперчіть
за смаком. При бажанні можна збільшити кількість часнику
і перцю, щоб зробити суп гострішим. Варіть, доки помідори
не стануть м’якими. Болгарський перець наріжте тонкою
соломкою, а зелень дрібно посічіть, всипте в каструлю і наливайте томатний суп у тарілки.
САЛАТ «ДИВОВИЖА»

Інгредієнти: 100 г очищених волоських горіхів, 500 г
курячого філе, 200 г твердого
сиру, 300 г печериць, 2 зубчики
часнику, вершкове масло, майо-

Фото із сайту mixladys.ru.

Зовні — камінь,
всередині — ласощі

Без неї нині не обходиться
фактично жодна сучасна
оселя. І навіть безкінечні
розмови про шкідливий
вплив випромінювання
на приготовану чи
розігріту в ній їжу не
знижують її рейтингів.
Але часте користування
мікрохвильовкою
призводить до
забруднень, з якими
складно впоратися. Як
же доглядати її так, щоб
служила довше? Важливо
пам’ятати: абразивні
речовини не годяться для
її чищення
ВИКОРИСТОВУЄМО СОДУ

Хоч сода і належить
до абразивів, та правильне її застосування забезпечить хороший результат. Але
в жодному разі не тріть нею
стінки печі! Розчиніть у склянці теплої води 2–3 ст. л. харчової соди і поставте її в мікрохвильовку на найпотужніший
режим на 4–5 хвилин, потому
залиште ще на 15–20 хвилин
у вимкненій, а тоді протріть
стінки м’якою губкою або ганчіркою. Робіть це делікатно,
щоб не подряпати поверхню.

ЗАСТОСОВУЄМО ОЦЕТ

Це ще один ефективний підручний засіб, який
є на кожній кухні. Він допоможе позбутися жирних
забруднень і неприємного запаху. Діємо так само,
як і з содою: розчиняємо
3 ст. л. оцту в теплій воді
і ставимо в піч на 5 хвилин.
Чекаємо чверть години і протираємо стінки.
ДОПОМОЖЕ ЛИМОННА
КИСЛОТА

Всипте у 200 мл води 1 пакетик лимонної кислоти або
покладіть кілька шматочків
лимона. Поставте склянку на найсильніший режим
на 4–5 хвилин. Після цього
протріть стінки мікрохвильової печі губкою.
СТАНУТЬ У ПРИГОДІ
Й АПЕЛЬСИНОВІ ШКІРОЧКИ

Ви любите цитрусові?
Не поспішайте викидати
шкірки від них, адже вони
можуть стати відмінним засобом для чищення. Покладіть
їх у скляний посуд і прогрійте
4–5 хвилин у мікрохвильовці.
Вам залишиться тільки витерти стінки. n
Фото із сайту blog.pokupon.ua.

нез, сіль та перець — до смаку.
Приготування. Куряче філе
відваріть до готовності в підсоленій воді, додавши по декілька лаврових листків і горошин
запашного перцю. Охолоджене м’ясо покрайте дрібними
кубиками. Твердий сир натріть
на крупній тертці. Печериці промийте, подрібніть на шматочки.
Розігрійте сковороду, розтопіть
вершкове масло й обсмажте
гриби до золотистого кольору.
Волоські горіхи очистіть і дріб-

великій
« Завдяки
кількості
біоактивних речовин
і лецитину ці плоди
зміцнюють пам’ять,
знімають нервову
напругу й активують
роботу мозку.

»

но посічіть. Часник пропустіть
через прес. Отримані інгредієнти змішайте, заправте необхідною кількістю майонезу,
поперчіть і посоліть за смаком.
Потримайте в холодильнику
10–15 хвилин.
БУТЕРБРОДНА НАМАЗКА
СИРНО-ГОРІХОВА

Інгредієнти: 350 г жирного
сиру, 40 г очищених волоських
горіхів, 2 ст. л. вершкового масла, часник, перець, сіль.
Приготування. Горіхи потовкти, розтерти з сіллю часник.
Поперчити сир, додати розтоплене масло, горіхи, часник, все
добре перемішати до однорідності. Таку закуску краще намазати на тости чи грінки з білого
хліба.
ПЕЧИВО «ГОСТИНЕЦЬ
ОСЕНІ»

Інгредієнти: 100 г волоських горіхів, 1,5 скл. борош-

на, 1 яйце, 0,5 скл. цукру, 60 г
вершкового масла.
Приготування. На сухій
розігрітій сковороді підсушити
половинки горіхів до приємного аромату, дати охолонути,
очистити від шкірки, потерши
їх пальцями, потім подрібнити
практично на порох. Розм’якшити масло, розтерти з цукром, не припиняючи вимішування, всипати борошно,
вибити яйце і всипати горіхи,
замісити тісто і скачати його
в кулю. Обгорнути тісто плівкою, на годину покласти в холод. Розкачати тісто в пласт
не більше 0,5 см завтовшки,
вирізати печиво за допомогою формочок. Викласти його
на змащене маслом деко,
залишаючи відстань у 3 см
з кожного боку. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці
15 хвилин, остудити на бляшці,
бо гаряче печиво дуже крихке.
Якщо додасте в тісто корицю —
печиво вийде ароматнішим
і ще смачнішим.
ШОКОЛАДНО-ГОРІХОВА
КОВБАСКА

Інгредієнти: 200 г вершкового масла, 400 г печива,
1 яйце, 4 ст. л. молока, 200 г
цукру, 10 волоських горіхів,
50 г коньяку, 50 г какао, ванілін
за смаком.
Приготування. Какао і цукор змішайте. Яйце збийте
і додайте до цукру і какао. Масу
розітріть до однорідного стану. Влийте молоко, покладіть
розм’якле вершкове масло, поставте каструлю на плиту і розтопіть масу на слабкому вогні.
Зніміть, додайте ванілін, горіхи
і коньяк. Печиво дрібно покришіть і також висипте в масу.
Добре вимішайте її й остудіть,
викладіть на фольгу і сформуйте ковбаску. Покладіть десерт
у холодильник на 10–12 годин,
а перед подачею наріжте порційними шматочками. n

n Господиням на замітку

ПРОСТІ ЛАЙФХАКИ НА ЩОДЕНЬ
l Молоко при кип’ятінні не збіжить, якщо краї каструльки змастити жиром. А щоб запобігти пригоранню молока, слід перш ніж наливати його в кастулю, сполоснути її холодною водою.
l Щоб сметана не згорнулася в підливі, соусі, супі чи борщі, спершу змішайте її з невеликою кількістю молока, а тоді додавайте до
страви.
l Хочете поліпшити свою пам’ять – зверніть увагу на те, що ви
їсте. Здорова та корисна їжа допоможе відновити речовини, які необхідні мозку. Серед обов’язкових продуктів, які мають бути у раціоні,
– твердий сир, м’ясо, печінка, риба, яйця, горіхи. Натомість варто
відмовитися від виробів із борошна, жирної та солодкої їжі.

:) :) :)
:) :) :)
— Ти мене любиш?
Розмовляють
— ніжно запитує молодва собаки:
да дружина в чолові– Барбосе, як
ка, що копирсається
думаєш, від голоду
виделкою в тарілці.
таблетки є?
Весела
— Люба, — м’яко
– Точно знаю:
кухня
відповідає той, — ти
є! Котлети називаповертаєшся до цього
ються!
питання щоранку, хоча ми це
:) :) :)
з’ясували ще до одруження.
– А ти знаєш, що помідори –
Але за весь медовий місяць ти
це ягоди?
жодного разу не спитала, чи
– Та ну! То, виходить, кетлюблю я макарони.
чуп – це варення?

n

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

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

