Прокурор-криміналіст Анатолій СОЛОВ’ЮК:
Чи можна
їсти заражену «Убивця-ґвалтівник
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Фото із сайту polissia.net.

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

n Хочу бути Маминим Сонцем!
Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.
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n Хочу бути Маминим Сонцем!

Знайти ключик
до серця Злати
просто — треба лише
взяти її на руки

«Нема такого дня, шоб я їх не згадала.
Добрі люди, то й добре згадати».

Маленький німець
Рей запам’ятав
свою служницю
з Волині і розшукав
її через пів століття

Ця маленька дівчинка на фото
чекає на Тата і Маму. Може,
це будете ви?
с. 16

»

Із такими словами ми звернулися
до читачів у 2019 році.

Це прекрасне родинне фото було зроблене першого січня 2021-го, коли Златі виповнилося 4 роки.

Дівчинка-сирота Злата
завдяки газеті «Волинь»
стала золотцем для тата і мами
Тепер про неї всі кажуть:
«Бог в особі добрих людей привів її у казку»

Ї

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

була гарненька
« Дівчинка
і «домашня», але мала незряче очко,
що значно зменшувало шанси
на усиновлення.

Закінчення на с. 8
Р Е К Л А М А

Тамара ТРОФИМЧУК

ї колишня мама зловживала спиртним, народила в стані «під шафе» і цілий місяць майже
не доглядала за нею. Про цей жах зрештою дізналися соціальні служби і передали виснажене
немовля в обласний Будинок дитини… Дівчинка
була гарненька і «домашня», але мала незряче
очко, що значно зменшувало шанси на усиновлення. Однак наша газета все-таки написала про
Злату, сподіваючись, що добрі люди допоможуть
сироті. Вони й справді знайшлися, але два роки
залишалися невідомими через таємницю усиновлення. Однак, як твердить євангельська істина,
«все таємне колись стає явним». Тож і ми завдяки журналістам UA.Волинь дізналися, що меш-

98-літня Домініка Залуська
(на фото), найстаріша
жителька села Бузаки КаміньКаширського району, в роки
війни служила наймичкою
в «Германії», а зі здобуттям
Україною незалежності
почала отримувати від своїх
господарів сповнені добра та
вдячності листи. І досі, через
80 років, бабуся з трепетом
і, здається, до найдрібніших
деталей згадує той буремний,
а в чомусь і щасливий для неї
період роботи на чужій землі…

»

кає Злата в одному із респектабельних кварталів
обласного центру. Після гостин у її новій родині
скажу, що різниця між бідолашним малятком із
дитбудинку та теперішньою щасливою дівчинкою
така велика, що з грудей саме собою вирвалося
захоплене: «Ого!»

Закінчення на с. 16

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

0967731037, 0668247160
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

Фото із сайту youtube.com.
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У неділю, 31 жовтня, о 4-й
ранку Україна переходить
на зимовий час. Тому
напередодні перед сном
переведіть стрілку
годинника
на годину назад.

n Календар
29 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.45, захід — 17.43, тривалість дня —
9.58).
Місяць у Леві. Дні Місяця 23/24.
Іменинники: Віола, Єфросинія, Леонтій.
30 ЖОВТНЯ

Дует із Волині отримав «три так» від суддів шоу
«Україна має талант»

Фото із сайту stb.ua.

Виступ транслювали на каналі
СТБ 23 жовтня

Сонце (схід — 7.47, захід — 17.41, тривалість дня —
9.54).
Місяць у Леві, Діві. Дні Місяця 23/24.
Іменинники: Андрій, Антон, Кузьма.
31 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 6.48, захід — 16.39, тривалість дня —
9.51).
Місяць у Діві. Дні Місяця 24/25.
Іменинники: Дмитро, Іван, Сергій.

Тетяна МЕЛЬНИК

1 ЛИСТОПАДА

ует Non Trivial, у складі якого виступають наші краяни
Віталій Дужик та Євгенія
Мазуренко (на фото), взяв участь
в першому кастингу «Україна має
талант- 2021». Євгенія — вокалістка, Віталій забезпечував музичний
супровід. Разом вони виконали
українську пісню на сучасний манер. Від усіх трьох суддів волиняни почули схвальне «так».Це означає, що вони проходять в наступний етап і змагатимуться далі.
Віталій — житель села Жидичин. Він захоплюється музикою
з дитинства. Навчався в Маяківській дитячій музичній школі на відділах народних інструментів (сопілка) та фортепіано. Закінчив Волинський коледж культури і мистецтв
ім. І. Ф. Стравінського по класу сопілки на відділі народні інструмен-

Сонце (схід — 6.50, захід — 16.37, тривалість дня —
9.47).
Місяць у Діві. Дні Місяця 25/26.
Іменинники: Іван, Кузьма, Макар, Тарас.

Д

2 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 6.52, захід — 16.36, тривалість дня —
9.44).
Місяць у Діві, Терезах. Дні Місяця 26/27.
Іменинники: Олександр, Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ірина.
Сергій Притула, який був у складі суддів, сказав, що у наших краян перспективне
майбутнє.

ти. Працює в концертно-театральному закладі культури «Український
академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина». Він —
артист оркестру народних інструментів вищої категорії.
Євгенія навчалася вокалу
у музичній студії «Сузір’я надій».
Нині — студентка четвертого кур-

су Київського національного університету культури і мистецтв
кафедри «Музичний фольклор».
Учасниця студентського ансамблю «Кралиця». Працює в Будинку
культури Чабанівської селищної
ради на посаді керівника зразкового вокального колективу «Намистинка». n

Кавалер підсвітив «Тунель кохання»,
щоб освідчитися
Лісовий масив біля
рівненського селища Клевань
завжди вабив туристів
і закоханих
Олена БОРИСОВА

нями у мережі вкотре поширили відеоосвідчення із популярного місця. Аби здивувати
свою половинку, наречений подбав,
щоб «Тунель кохання» підсвітили
і встановили там холодні фонтани.
На фоні такого романтичного місця
чоловік став на коліно, зробив про-

Д

позицію руки і серця дівчині, подарувавши їй обручку. Освідчення для
леді було несподіванкою, але вона
сказала «так». До слова, нещодавно у клеванському «Тунелі кохання»
відбулася ще одна цікава подія. Туди
приїздив відомий турецький співак,
виконавець народних пісень Бюлент
Сертташ знімати кліп. Про гостя розповів голова Рівненської ОДА Віталій
Коваль на своїй сторінці у фейсбуці:
— «Тунель кохання» знову став
місцем для зйомок. Приємно, що
туристичний магніт Рівненщини стає
все популярнішим. n
Фото із сайту rbc.ua.

МАГНІТНІ БУРІ У ЛИСТОПАДІ:

Незначні: 2, 7, 8, 16, 17, 18,
21, 29 числа.
Сильні: 6, 14 і 15 листопада.
Джерело:
lifestyle.segodnya.ua.
Р Е К Л А М А

Загублене свідоцтво про реєстрацію машини ЕЕ № 123935
від 03.03.2018 р., реєстраційний номер 30237 АС, видане на
ПП «ГК Груп», ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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

PОбов’язки: комплектація за-

Зустрічає наш координатор.
мовлення, упаковка, сортування. Беремо по візах
Робота в дві зміни по 8–12 го- і по біометрії.
дин 5–6 днiв на тиждень.
Виготовляємо запрошення
Заробітна
плата
–
під вакансію для відкриття
P
від 20 000 грн+премії.
візи, надалі бажаючі можуть
Житло:
600
грн/міс,
хороші
подаватися на карту побиту.
P

умови проживання.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.

Тел. вайбер
UKR +38 050 845 45 80.

Фото з інстаграм-сторінки «Твоє Рівне».

3 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 6.53, захід — 16.34, тривалість дня —
9.41).
Місяць у Терезах. Дні Місяця 27/28.
Іменинники: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дмитро, Іван, Костянтин, Микола, Сергій.
4 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 6.55, захід — 16.32, тривалість дня —
9.37).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. Дні Місяця 28/29/1.
Іменинники: Олександр, Василь, Володимир, Григорій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір,
Анна, Гликерія, Єлизавета.

n Погода

Осінь ще потішить теплом

Дівчина не очікувала, що коханий
покличе заміж. У її очах було багато
радості.

Дякуємо за турботу
Від щирого серця вітаємо з професійним святом колектив Горохівського
психоневрологічного інтернату на чолі
з директором Юлією Олександрівною
Ковальчук.
Насамперед сердечне спасибі за нелегку працю, дбайливе ставлення, турботу й увагу до наших рідних і близьких.
Адже ви не лише виконуєте свої професійні обов’язки, а постійно здійснюєте місію добра, милосердя і порятунку.
Висококваліфіковані працівники закладу
щодня доглядають за особливими людьми, дбають про чистоту, тепло і затишок
в інтернаті.
Бажаємо кожному з вас і вашим родинам міцного здоров’я, радості, терпіння й
усіляких гараздів. Нехай добро, яке ви постійно робите,
повертається
до вас сторицею. Низький
вам уклін!
З повагою рідні
та близькі
підопічних
інтернату.

Маємо змогу насолодитися справжньою
золотою порою. Синоптики рекомендують
ловити момент, адже в листопаді очікується
похолодання — середня місячна температура
становитиме — 1–7 градусів тепла, що
близько до кліматичної норми. Варто також
звернути увагу на листя, бо, за народними
прикметами, якщо воно швидко опадає —
зима буде суворою
а прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометцентру Лесі Пасічник, 29 жовтня буде хмарно, без істотних опадів. Вранці
та ввечері можливий туман. Вітер південно-східний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
плюс 2–7 градусів, вдень — 12–17. За багаторічними
спостереженнями, найтепліше цього дня було 2013го — плюс 21,8, найхолодніше — 1949-го — 7,5 градуса
нижче нуля.
30-го буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–13 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 2–7 градусів вище
нуля, вдень — 12–17.
31-го збережеться хмарна погода, дощ не передбачається. Вітер південно-східний, 7–12 метрів
за секунду, можливі пориви — 15–20 метрів за секунду.
Вночі температура повітря — 1–6 градусів, а вдень —
12–17 тепла.
1 листопада буде хмарно, невеликий дощ. Утримається південно-східний вітер, 7–12 метрів за секунду,
можливі пориви — 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 0–5 градусів, вдень — 10–15.
2-го небо знову вкриється хмарами, пройде невеликий дощ. Вітер не зміниться. Температура повітря
вночі — мінус 2 градуси, а вдень — від 9 до 13 тепла.
У Рівному 29 жовтня вранці небо буде хмарним,
але удень та ввечері роз’ясниться. Опадів не передбачається. Температура повітря становитиме плюс 6–16 градусів. Вихідні будуть
теплими і сонячними. n

З

Ведуча рубрики
Аліна ВІТИНСЬКА.
Тел. 72-39-32

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

28 жовтня 2021 Четвер

n Біле — це чорне!
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n Рейтинги
Фото із сайту eurosolidarity.org.

Депутат від Волині
проголосував за санкції
проти «Рошен»
Валерій Стернійчук, «слуга народу», який представляє нашу область
у Верховній Раді, натиснув кнопку «за» під час голосування щодо введення
санкцій проти кондитерської корпорації «Рошен» за нібито фінансування
бюджету держави-агресора — Російської Федерації
Василь РОГУЦЬКИЙ

ереслідуючи свого головного опонента Петра
Порошенка, влада вдається до все більш абсурдних
та істеричних дій. Справжню
комсомольську промову з трибуни Верховної Ради виголосив
народний депутат від партії
«Слуга народу» Владлен Неклюдов, який закликав підтримати
його звернення до Президента,
щоб запровадити санкції проти
підприємств Петра Порошенка.
Неклюдов натхненно таврував
п’ятого Президента, звинувачуючи у всіх гріхах. Дивно, що
прямо не назвав «ворогом народу», якого треба поставити
до стінки.
Цей «слуга», зокрема, заявив, що «після війни шоколад
фабрики імені Карла Маркса годував всю Європу і ним
пишалися українці», а коли
її купив Порошенко, то напхав
у солодощі трансжирів, «які
вбивали і вбивають людей».
Крім убивств за допомогою шоколаду, Неклюдов звинуватив
Порошенка в тому, що його підприємство у російському Липецьку поповнює бюджет держави-агресора, хоч насправді
тамтешня фабрика вже 5 років,
як не випускає продукції.
Тим часом «Рошен» входить
до числа найбільших платників
податків в Україні, сплачуючи
мільярди гривень у державну
скарбничку. Крім цього, за останні роки «Рошен» витратив півтора мільярда гривень
на благодійність. Але «слуги»
закривають очі на факти, кажуть на біле чорне і ставлять

Колаж volyn.com.ua.
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На перше місце
вийшла «Європейська
Солідарність», «Слуга
народу» обвалилась
слідом за Зеленським
Партія, яку очолює Петро Порошенко, стала
лідером політичних симпатій українців вперше
з 2019 року
Дарія КЛИЧ

Пане Валерію, невже ви справді відмовились від рошенівського шоколаду
коладу
чи «Київського торта»? Чи все-таки під’їдаєте тишком?
ом?

на голосування відверто дурнуваті ініціативи. За пропозицію Неклюдова проголосувало
162 нардепи, в тому числі й
обранець від Волині Валерій
Стернійчук.

звинуватити у «фінансуванні тероризму». Президента,
при якому було звільнено дві
третини окупованого Донбасу
і який став особистим ворогом
Путіна!

убивств за допомогою шоколаду, Неклюдов
« Крім
звинуватив Порошенка в тому, що його підприємство
у російському Липецьку поповнює бюджет державиагресора, хоч насправді тамтешня фабрика вже
5 років, як не випускає продукції.

»

ТИМ ЧАСОМ

Продовжує зростати кількість кримінальних проваджень, де фігурує Петро Порошенко. Чергова справа —
за закупівлю вугілля у важкому
2014 році на українських підприємствах, які в той час
ще продовжували працювати
в ОРДЛО. Порошенка хочуть

За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, провадження щодо так званої вугільної справи зареєстроване
ще у липні. Але силовикам
дали вказівку «стартувати»
тоді, коли треба буде інформаційно перебити черговий
гучний скандал за участі Зеленського. n

акі дані опитування громадської думки Київського
міжнародного інституту соціології. Згідно з ними,
на виборах до Верховної Ради партія «Європейська Солідарність» має підтримку 15,7% серед тих, хто
визначився з вибором. «Слуга народу» на другому місці — за неї готові проголосувати 15,5%. На третьому
і четвертому — «Батьківщина» (13,6%) та ОПЗЖ (13%).
Інші партії: «Сила і честь» (8,6%), «Наші» (5,7%),
РПЛ (5,6%), «Українська стратегія Гройсмана» (5,6%).
Решта політичних сил має значно нижчу підтримку.
Найбільша кількість опитаних (27,2%) вважає «Європейську Солідарність» головною опозиційною силою. Партію ОПЗЖ — 24,3%. Ще 17,5% назвали «Батьківщину», 4,4% — «Голос».
КМІС також оприлюднив президентські рейтинги.
За даними опитування, рейтинг Володимира Зеленського за місяць обвалився на 9% (до 24,7%. — Ред.)
Соціологи пов’язують падіння електоральної підтримки Президента та його партії з останніми скандалами
щодо офшорів та «вагнергейту», а також із економічною кризою в країні.
Всеукраїнське опитування «Соціально-політична
ситуація в Україні» проводилося КМІС з 15 по 18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької
та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Загалом було опитано 1200 респондентів,
похибка не перевищує 3,2%.

Т

ДО РЕЧІ

Фото із сайту youtube.com.

n Новини одним абзацом

 Україна вперше застосувала турецький
безпілотний літальний апарат (БПДА) «Байрактар» у бою (на фото). Це сталось біля села Гранітне Донецької області. Безпілотник успішно виявив
артилерійську батарею ворога і знищив одну гармату, не перетнувши при цьому лінії розмежування. Цей турецький коптер має на озброєнні чотири
ракети, серед яких керовані протитанкові ракети й
авіаційні бомби. Київ домовлявся зі Стамбулом про
закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

 У Львові ампутували пальці дворічній
дівчинці, яка запхала руку до електром’ясорубки. Три пальчики дитини були переломані
та обезкровлені, тож їх, на жаль, не вдалося врятувати. Щоб звільнити дитину від м’ясорубки, до
медзакладу викликали рятувальників. Вони разом

із медиками по частинах розбирали кухонний прилад. Після цього лікарі провели операцію. Ховайте
такі речі подалі від малечі!

 Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на
телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук
заявила про те, що Офіс Президента «давно
і жорстко контролює присутність на ефірах
народних депутатів від фракції «Слуга народу». Тобто, не нардепи вирішують, кому, де, і
що коментувати, а Офіс Зеленського. Слідом
за «Суспільним» про тиск та шантаж з боку
влади заявили й інші телевиробники, зокрема
«Прямий» та ток-шоу «Свобода слова Савіка
Шустера».

 На Полтавщині невідомі патріоти по
ночах у свій спосіб допомагають втілювати
в життя закон про декомунізацію тим громадам, які цього ще досі з якихось причин
не зробили. Так, у Лубнах вони скинули з постамента пам’ятник командиру 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії Василю Чапаєву. У
Лохвиці пошкодили монумент комсомольцям.
А в Хоролі на пам’ятнику радянському генералові Івану Третяку написали: «Убивця» (нібито
саме цей генерал дав наказ збити у 1983 році
південнокорейський пасажирський літак, який
відхилився від курсу, внаслідок чого загинуло
269 людей). n

Наступного дня після того, як фахівці Київського
міжнародного інституту соціології опублікували своє
дослідження, їхній сайт зазнав хакерської атаки —
його зламали. А перед тим науковці отримали погрози
спалити їхню організацію. n

n Пряма мова
Артем ФЕДЕЦЬКИЙ, волинський футболіст,
колишній гравець національної збірної України,
про ставлення до українців, якіі грають
у чемпіонаті Росії:

« »

Я їздив в АТО неодноразово, ми
и із
солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали
али в
АТО і подивилися нашим бійцям у вічі.
Чи дозволила б їм тоді совість перейти
рейти
в якийсь російський клуб і сказати:
и:
«Вибачте, футбол поза політикою»?..
?..
Будемо жити добре чи погано – я
ніколи туди не поїду і мій син теж
не поїде туди грати у футбол.
Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

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

Тел.: 0991813332, 0976492371.
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n Гаряча точка
Сергій ТАРАН,
політолог

Не такий простий парубок
«з народу»…
Виборці починають розуміти, що
Зеленський і Голобородько — це два різні
персонажі
бвал рейтингу Зеленського та його партії —
це наслідок не просто якогось чергового
скандалу, яких у політичній історії Зеленського було багато і які не справили особливого враження на його виборців. Все набагато глибше.
Бо цього разу — це усвідомлення того, що Зеленський, виявляється, не такий простий парубок
«з народу», якого вони собі уявляли.

О

Фотожаба із сайту durdom.in.ua.

Люди втікали від медиків городами
і спускали собак
Інфографіка із сайту moz.gov.ua.

У родині, що мешкає у Великій
Омеляні неподалік Рівного,
де виховується 10 дітей, —
спалах поліомієліту. Першою
захворіла дівчинка віком рік
і 4 місяці, у неї діагностували
зниження м’язової сили
і парез ніг, тож лікарі
відразу запідозрили вірусне
інфекційне захворювання, яке
підтвердилося лабораторно.
Згодом хворобу виявили
ще у шістьох її братиків
і сестричок. В область
відразу приїхала команда
епідеміологів та вірусологів,
які взялися проводити
профілактичні заходи,
зокрема запрошувати
місцевих жителів робити
щеплення дітям
Ірина ПАСІЧНИК

Прочитайте — і десятому розкажіть!

а 10 днів від моменту оголошення в селі надзвичайної ситуації щеплено інактивованою
вакциною (складається з мікробних
часток, які вирощуються в контрольованих лабораторних умовах для
зниження антигенності і є неінфекційними. — Ред.) більше ніж половина дітей. При тому, що всі умови
для значно більшого охоплення
були створені, розповів головний
санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.
Увесь цей час медики проводили агітаційну кампанію, в якій найголовніша теза: ставлення до вакцинації населення — одна з ознак
рівня цивілізованості суспільства.
До батьків, де є діти, спочатку дзвонили, але на це мало хто зреагував.
Тоді Роман Сафонов наполіг, щоб
у Велику Омеляну приїхали медики
з обласного центру.
Він зазначає, що для такого
рішення була ціла низка причин,
серед яких — період пандемії
COVID-19 та різкого підйому захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, тож скупчення людей
на ФАПах вкрай небажане. Багато
дітей має ознаки ГРВІ і їх доцільно
було оглядати на місці, в теплі. Багатодітні мами не могли залиши-

З
Насправді — він власник «офшорів», який разом
із олігархом Коломойським виводив гроші з ПриватБанку, а потім купляв елітну нерухомість за кордоном. Він, виявляється, не такий, «як вони». Він —
такий, як «інші». Скандал із Pandora Papers зруйнував їхню мрію-фантазію про «свого» президента,
який «зробить всім добре». І такого не пробачають.
Зе-виборці нарешті починають розуміти, що Зеленський і Голобородько — це два різні персонажі. n

n Отакої!

Поліцейські викрили
шахрайський «Call-центр»
Шестеро «диспетчерів» представлялися
правоохоронцями іноземної держави та
за певну винагороду пропонували послуги
із вирішення питань щодо зняття арешту
на вилучене майно, повернення коштів,
викрадених шахрайським способом тощо
Ірина ПАСІЧНИК

-річний рівнянин придбав базу даних осіб в
одній із юридичних фірм Росії, куди і здійснювалися дзвінки. Телефонували до потерпілих шестеро жінок — рівнянки віком від 29-ти до 32-х
років, а «заробляли» псевдоправоохоронці 25% від
здобутих злодійським способом коштів.
Злочинну схему викрили працівники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області.
У рамках кримінального провадження проведено 9
обшуків за місцем проживання кожного фігуранта, в
авто організатора та безпосередньо у «Call-центрі».
За результатами слідчих дій поліцейські виявили та
вилучили ІР-телефони, які працюють за принципом
генерації номера мобільного оператора, смартпакети трьох операторів мобільного зв’язку, скретч-картки мобільного зв’язку іноземної держави, базу даних
потерпілих осіб, платіжні документи, гроші, банківські
картки. Крім того, правоохоронці виявили нарковмісні таблетки, марихуану, пристрої для куріння, ножі,
револьвер Флобера, сейф, близько 1 кг обробленого
бурштину. Також вилучено автомобіль Range Rover. n

34

Р

Е

К

Л

А

М

А

ти інших малюків самих. Виступи
на телебаченні медиків мало хто
з місцевих дивиться, а лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи мали можливість персонально
донести інформацію, розвіяти перестороги у кожного з батьків. Крім
цього, робота дала змогу систематизувати інформацію щодо дітей
до 5 років, які проживають у селах
громади (12% з неї виявилася помилковою, багато хто вже в селі
не живе).
— Що ми мали? Закриті перед
носом ворота, втечу городами, від-

ігнорується. В лікувальний заклад
не приходимо, на зустріч в сільраду — також, додому не пускаємо,
бо зламати власну картину світу —
ось що реально страшно, — обурюється Роман Сафонов. — Навіть
в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбезпечніших
вакцин, що використовується від
страшної хвороби. Краще постити
котиків в мережі, ніж перейматись
ризиками для власної дитини.
Тим часом у МОЗ повідомили, що нещеплених дітей не пускатимуть на навчання. А в соцмережі

покоління жителів уже так жваво городами
« Наступне
скакати не буде. Не зможе. На всохлій нозі далеко
не пострибаєш.
»
пускання на подвір’я собак, словом,
даруйте, що ображаю патріотичні
почуття, — цивілізацію в усій красі.
Те, що робота медиків населенням
не цінується, — давно не дивує,
але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз’яснювальної
роботи, коли керівництво тергромади організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка

n Ростіть здорові!

таку ситуацію назвали дикунством
і середньовіччям. Зокрема, користувачі пишуть: «На вулиці ХХІ століття, а частина населення й досі
живе як у ХVІІІ. Нема слів». «Нічого.
Наступне покоління жителів уже так
жваво городами скакати не буде.
Не зможе. На всохлій нозі далеко
не пострибаєш. Паралізовані і мертві — теж». n

n Горітиме в пеклі

У Рівному з’явилася на світ
друга за рік трійня

Побив до смерті 85-річного
батька

Молода мама із села Немовичі, що
на Сарненщині, народила двох хлопчиків
та дівчинку

Старенького дубенчанина доставили
до лікарні без свідомості, з численними
травмами та переломами ребер. Про це
медики «швидкої» повідомили на спецлінію
102. Попри проведені реанімаційні заходи
життя чоловікові врятувати не вдалося

Мирослава КОЗЮПА

ологи відбулись шляхом кесаревого розтину 20 жовтня. Вага діток: 2130 г, зріст 49 см;
2240 г, 49 см; 1810 г, 49 см. Немовлята були
недоношені, тому перебувають на дихальній підтримці, розповіла заступниця головного лікаря перинатального центру Галина Ковальова.
— Малюки народилися на 33–34 тижні вагітності.
Зараз вони мають дихальну підтримку в неінвазивному режимі, ШВЛ. Однак потихеньку починають
їсти. Щодня почуваються краще, — наголошує лікарка.
Галина Ковальова додала, що 28-річна мама
діток «налаштована на бойовий лад». Це була
її третя вагітність, удома на братиків та сестричку
чекають двоє старших діток. Їх випишуть, як тільки
вони почнуть дихати самостійно, а дівчинка набере 2 кілограми.
Це вже друга трійня у цьому році. Перша з’явилася на світ 18 червня. n

П

Ірина ПАСІЧНИК

лідчо-оперативна група за результатами огляду місця події та зібраної інформації встановила, що до злочину причетний 60-річний
син. Батько не раз дорікав йому за зловживання
алкоголем. Напередодні між чоловіками виник
черговий конфлікт. Тоді молодший побив старенького, але той не став нікому про це розповідати.
«Швидку» викликала онука, яка навідалася до будинку і побачила непритомного дідуся. У скоєному зловмисник зізнається, але каже, що не бажав
батькові смерті.
У кримінальному провадженні, відкритому за
частиною 2 статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), тривають слідчі дії. За скоєне йому може
загрожувати до десяти років позбавлення волі. n
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n Про це говорять
Фото із сайту ukr.media.

Посол Королівства Швеція відкрив
у Луцьку притулок для жертв
сімейних конфліктів
Кімнату кризового реагування для осіб, які постраждали від домашнього
насильства та насильства за ознакою статі, відкрили в обласному центрі
Волині. В нашому краї це поки що єдиний такий осередок захисту. У ньому
мешканці Луцької об’єднаної територіальної громади зможуть знайти
прихисток від кривдників та отримати психологічну і юридичну допомогу
Мирослава КОЗЮПА

имчасовий притулок для
людей, що страждають
від сімейного насильства,
запрацював у межах проєкту
«Трамплін до рівності» за фінансової підтримки Швеції і за
сприяння Офісу віцепрем’єрки
з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. Його
реалізовує Луцька міська рада
спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні
(UNFPA) та Української фундації
громадського здоров’я. З нагоди його відкриття на Волинь
прибули Надзвичайний і Повноважний посол Королівства Швеція в Україні пан Тобіас Тиберг і
представник Фонду ООН у галузі
народонаселення в Україні Хайме Надаль.
Осередок захисту створений
за міжнародними стандартами
з дотриманням норм інклюзивного проживання. На площі 78,3
кв.м розміщені дві житлові кімнати та кухня із сучасним ремонтом, оснащені меблями та побутовою технікою. Передбачений
окремий кабінет для роботи із
психологом, юристом, фахівцем
із соціальної роботи. У закладі
працюватиме 4 спеціалісти, які
поселятимуть постраждалих
осіб у будь-який час доби. Кризова кімната одночасно може
прийняти до 6 осіб на строк цілодобового перебування від 10
до 20 діб. Потрапити сюди можна за скеруванням уповноваженого підрозділу органу поліції,
управління соцслужб для сім’ї,
дітей та молоді Луцької громади.
З метою гарантування безпеки
осіб, які постраждали від домашнього насильства, та працівників закладу адреса центру
не розголошується.

Фото із сайту Луцької міської ради.
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Чи можна їсти заражену
раком картоплю?
Хворобу бульби виявили в селах Ковельського
і Луцького районів
Тетяна МЕЛЬНИК

Луцькому районі запровадили карантин на площі
сім гектарів. Але знищувати врожай не будуть, бо він
придатний до вживання, розповіла керівниця відділу карантину рослин Держпродспоживслужби в області
Ірина Хайдукова.
Захворювання картоплі підтвердила фітосанітарна
експертиза. Це вже другий випадок на Волині. Перший
виявили на початку жовтня в селі Жиричі Ковельського
району.
Завідувачка відділу обласної фітосанітарної лабораторії Тетяна Сулева розповіла, що ознакою захворювання є
нарости на бульбах і стеблах. Розповсюджується зараза
через посадковий матеріал, ґрунт і гній. Ця хвороба уражає в основному картоплю і томати. Для людей заражена
бульба не шкідлива, а от тваринам давати таку картоплю
не можна.
— Худобі не бажано згодовувати. Через травний тракт
спори можуть потрапити в гній, який потім використовується для удобрення. І таким чином знову розповсюджується хвороба, — пояснила фахівець.
Серед заходів боротьби з раком картоплі — дотримання сівозміни. Тобто вирощування зернових, зернобобових
та інших культур, за винятком пасльонових. І через два-три
роки висаджувати картоплю можна буде на тому ж місці. n
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Заступниця луцького міського голови Ірина Чебелюк і шведський посол
Тобіас Тиберг сприятимуть, щоб жінки були щасливими і захищеними.

n Такі реалії

Фото із сайту vl.dsns.gov.ua.

Відразу шестеро осіб можуть поселитися у просторій, затишній кімнаті.

набуття нульової толерантності
до домашнього насильства. Для
мене є великою шаною сприяти

проєкту «Трамплін до рівності» Лала
« Координатор
Зінкевич зазначила, що в Луцьку відповідально
ставляться до вирішення проблеми насильства.
»
«В Україні, як і в багатьох інших країнах, ставлення до насильства в сім’ї змінюється. Переважна більшість громадян уже
не вважає його особистою справою жертви, а визначає, що це
є соціальна проблема. Ми використовуємо всі можливості, аби
надати допомогу в подоланні
цієї беззаперечно складної проблеми. Її рішенням є міжгалузева участь різних органів влади і
політична воля. Наш пріоритет –

Збудник захворювання може зберігатися в ґрунті досить
довго.

цьому, тож висловлюю вдячність
та захоплення тією роботою, яку
ви здійснюєте в Луцьку», – зазначив Тобіас Тиберг.
Координатор проєкту
«Трамплін до рівності» Лала Зінкевич зазначила, що в Луцьку
відповідально ставляться до вирішення проблеми насильства.
«Кризова кімната – це не просто
стіни, а порятунок чийогось життя. У вас є простір для діалогу,
бачите не тільки корінь пробле-

ми, але маєте і здобутки й будуєте на основі цього стратегічні
плани. Це дуже важливо для подальшої співпраці й залучення
майбутніх проєктів», – сказала
вона. У Луцьку ж взяли зобов’язання утримувати цю кімнату і
залучати кошти з міського бюджету. Адже проблема ця актуальна. Як повідомила директор
Національної соціальної сервісної служби області Світлана
Мишковець, на Волині приблизно 12 000 людей поскаржилися
на домашнє насильство, переважно це жінки, є серед них і діти
– близько 500. Лише в обласному центрі, за даними правоохоронців, з початку року надійшло
3 684 такі повідомлення. 331
особу притягнуто до адміністративної відповідальності (з них –
46 жінок). n

Пожежникам довелося боротися з полум’ям майже всю ніч.

Господар втратив 50 тонн соломи,
а сільські блогери зняли
видовищне відео
Пожежа сталася на Горохівщині
Леонід ОЛІЙНИК

Угринові Луцького району серед ночі загорілися тюки із соломою. На місці працювали вогнеборці команд місцевої пожежної охорони сіл
Чаруків, Угринів, Сенкевичівка. Відео з полум’ям,
яке було видно на всю округу, відразу потрапило в
соцмережі. Ролик оприлюднили на інстаграм–каналі
Volynblog.
Вогонь знищив 50 тонн соломи. Ймовірна причина пожежі — порушення правил безпеки при експлуатації теплогенерувальних агрегатів і обладнання. n
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n Факт
Від 1 до 1,5 млн жителів України сьогодні вживають наркотики. Щороку цей
страшний показник у нас зростає на 8–10%. Причому близько 20% психотропних
речовин розповсюджується через інтернет.

Повідомляю про втрату оригіналу свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю № 473,
що видане 13 грудня 2010 року Мохнюку Максиму
Вікторовичу на підставі рішення Волинської обласної
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
від 07.12.2010 року № 6/46.
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n На перших ролях

Винесла з хати речей на 100 тисяч
Жителька Луцького району проникала у будинки
і викрадала звідти ювелірні прикраси, гроші,
мобільні телефони й інші цінності
Тетяна МЕЛЬНИК

жовтня горохівчанин повідомив поліцію про зникнення з його оселі жіночих прикрас та грошей.
Збитки оцінив у 100 тисяч гривень.
Поліцейські встановили причетність до злочину 23–річної жительки Луцького району. З’ясували, що, коли двері
до хати були відчинені, зловмисниця проникла всередину,
понишпорила і поцупила гроші й золото. Викрадене поліцейські вилучили і повернули власнику.
Зловмисницю затримали. Вона причетна ще до двох
подібних епізодів. Підозрювана чинила злочини під час
відбування іспитового терміну покарання за крадіжки. Їй
світить від трьох до шести років тюрми. n
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Затримали молодика
з повним набором наркотиків
Вартість заборонених речовин за цінами чорного
ринку становить понад 10 тисяч гривень
Леонід ОЛІЙНИК

–річного чоловіка затримали в обласному центрі
з десятком закладок психотропів Альфа–PVP, амфетаміну, а також канабісу. Вилучене направили
на дослідження у Волинський науково–дослідний експертно–криміналістичний центр МВС України.
Поліцейські встановили, що затриманий вів телеграм–
канал. Він фасував, пакував і збував наркотики.
Правоохоронці вилучили речові докази, які про це свідчать: мобільний телефон зі сфотографованими місцями
закладок та банківську картку, на яку надходили розрахунки за смертельно небезпечні речовини.
За 6 місяців зловмисник зробив понад півтори тисячі
закладок.
Наркорозповсюджувача затримали, йому загрожує
позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. n
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У Луцьку діти імітували «Гру в кальмара»
Дівчинка по черзі «вбивала» всіх учасників
Тетяна МЕЛЬНИК

обласному центрі малеча підхопила ідею популярного,
але жорстокого корейського серіалу «Гра в кальмара».
Розваги вони влаштували на подвір’ї між багатоповерхівками. Місцеві жителі зняли все на камеру. На кадрах видно, як кілька дітей стали у рядок, дівчинка, імітуючи у руках
пістолет, по черзі їх розстрілює, а ті — падають на землю.
Думки коментаторів у соцмережах розділилися. Одні
вважають, що це лише дитячі розваги, інші вбачають смертельну небезпеку й ностальгують за своїм дитинством. «Ми
грали в піжмурки, козаки–розбійники, пекаря, фубол, хокей… Про існування такої істоти, як кальмар, навіть не здогадувалися. Було спокійніше», — пише один із користувачів
фейсбуку. n
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30 жовтня, 6 та 13 листопада

Заступник підгайцівського сільського
голови Леонід ГРОГОЛЬ:
«Будуємо так, щоб потім не ремонтувати»
Він прийшов у місцеве
самоврядування із
бізнесу. 50–річний
керівник — людина
доволі забезпечена,
яка реалізувала не
один успішний проєкт.
Чоловік пояснює, що
за справи громади
вирішив узятися, щоб
залишити по собі
якийсь слід, адже
разом із дружиною і
трьома дітьми все життя
провів у рідному селі
й виїжджати кудись не
збирається. В інтерв’ю
кореспонденту «Волині»
Леонід Гроголь розповів
про те, як на місцевих
бюджетах позначаться
рекордні тарифи на газ,
чому щось будувати в
Україні нині непросто
і що селяни планують
робити зі стихійними
сміттєзвалищами
Леонід ОЛІЙНИК

ПРО РОБОТУ, БРАК
ДИТСАДКІВ І ПРИРІСТ
НАСЕЛЕННЯ

— На посаді заступника
сільського голови працюю
майже рік. За мною закріплені напрямки розвитку
економіки, будівництва доріг, утримання комунального
господарства та багато інших
питань.
Один із важливих соціальних проєктів, що нині реалізовуємо, — будівництво
дошкільного навчального
закладу в селі Струмівка за
кошти Держфонду регіонального розвитку. Буде залучено близько 65 мільйонів гривень. Уже маємо всі дозволи
та погодження, укладені угоди. Стартувати сподіваємося
у листопаді.
Наша громада межує з
обласним центром. Частина
лучан переїжджає в навколишні села. Зокрема, населення Струмівки за менш ніж два
роки зросло на півтори тисячі жителів. Дитсадка бракує.
Люди намагаються влаштувати дітей у міські ДНЗ, адже
всі заклади на території громади заповнені: і в селі Липини, і в Підгайцях, і в Гаразджі.
Цей проєкт розпочали
розробляти ще у 2018 році.
Тривалий час він не рухався
з місця. Нині вийшли на фінішну пряму…
ПРО БЮРОКРАТИЧНІ
ПЕРЕШКОДИ

— Через зміни в процедурі отримання дозволів
Державної архітектурної інспекції, впровадження електронної документації чимало
капітальних ремонтів довелося затримати на час до
трьох місяців. Тому місцеві
мешканці змушені були чекати початку ремонтних робіт
дорожнього покриття вулиці
Новокотівської у Піддубцях,
старту ремонту санвузлів у
школі села Хорлупи, капітального ремонту одного з

Фото volyn.com.ua.

Леонід Іванович працював у різних сферах бізнесу.
Тепер використовує набутий досвід для розвитку своєї громади.

корпусів Підгайцівського ліцею, де зараз утеплюють фасад та замінюють дах, і ряду
інших об’єктів.
З огляду на це, щоб вчасно підготувати проєктну і
дозвільну документацію на
наступний рік, чимало проєктів розробляємо заздалегідь.
ПРО «НАПОЛЕОНІВСЬКІ»
ПЛАНИ, ЯКІ ВЖЕ
РЕАЛІЗОВУЮТЬСЯ

— У нас намічена реконструкція фасаду школи у
Піддубцях, потрібно будувати водопровід у Вишневі, де
люди не мають питної води,
також необхідно вирішити
сміттєву проблему. Ми вивчали австрійський досвід
переробки й утилізації твердих побутових відходів, розглядаємо можливість спорудити сортувальну станцію на
території громади. Цей крок
дасть змогу звільнити наші
ліси, луги, поля від стихійних
сміттєзвалищ.
ПРО МІСЦЕВІ ДОРОГИ, ЯКІ
ДЕРЖАВА НЕ ПОСПІШАЄ
РЕМОНТУВАТИ

— Громада — велика,
стан шляхів дуже різний. У
тих селах, що приєдналися до нас подекуди не лише

місцевих автомобільних доріг. Щодо останніх, то ми не
бачили цього року жодних
ремонтів. Хотілося б, щоб
держава звернула на це увагу.
ПРО ТАРИФИ
ТА ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

— Нині розуміємо, що такої
ціни на газ, як торік, сподіватися годі. Доводиться закупляти
паливо по 36–39 гривень, а
бюджет і близько не був на
це розрахований. Місцевому
самоврядуванню буде дуже
важко, адже такі кошти ніхто
не передбачив. Намагаємося
шукати альтернативу, нещодавно в Хорлупах відкрили
нову котельню на твердому паливі, яка дасть змогу частково
зекономити кошти платників
податків.
ПРО ГРОМАДСЬКИЙ
ТРАНСПОРТ

— Маємо сільські маршрути, роботу яких регулює
облдержадміністрація, й
міські: автобус №32, що заїжджає у Липини, й №30,
який відтепер курсуватиме у
Підгайці. Тут є проблеми, зокрема недотримання графіків, неврегульоване питання
перевезення пасажирів піль-

Один із важливих соціальних проєктів, що нині
« реалізовуємо,
— будівництво дошкільного
навчального закладу в селі Струмівка за кошти
Держфонду регіонального розвитку.

»

немає асфальту, а взагалі —
тільки ґрунтове покриття.
Вирішували критичні
проблеми по–різному: десь
провели капітальний ремонт,
на окремих вулицях зробили
поточний, десь поклали щебінь, але направду хотілося
встигнути за цей рік більше.
У цьому році замовили кілька
проєктів, аби зробити капітальний ремонт вулиці Центральної у Лищі, кілька доріг у
селі Липини. Це те, що зараз
пригадую.
Через наші села, крім
комунальних, пролягають й
шляхи обласного значення й
ті, якими опікується Служба

гових категорій. Нині намагаємось про це домовитися із
представниками CityCard та
перевізниками.
ПРО НАЙБІЛЬШЕ
ДОСЯГНЕННЯ НА ПОСАДІ

— Важко щось одне виділити. Я у кожну справу вкладаю частинку душі. Якщо
щось будуємо чи реставруємо, стараюсь, щоб у наступні
як мінімум 10 років люди у цих
спорудах могли обходитися
лише косметичними ремонтами. А досягнення краще
зможуть оцінити жителі громади, адже самі бачать, що і
як змінилося за цей рік. n

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua
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n Пульс тижня

n Уроки пандемії

Поки прийде потяг, можна пива
випити й щеплення зробити
Із 25 жовтня на залізничному вокзалі Ковеля запрацював
пункт вакцинації від COVID-19

«Полювали» на срібло й мідь,
а тепер «сидітимуть»
Співробітники Ковельського управління поліції затримали
групу осіб, що викрала обладнання вартістю понад 200 тис.
гривень із телефонних станцій у селах Мизове, Облапи
Іван ПЕТРУК

Фото із сайту moz.gov.ua.

к повідомила прокуратура області, прибутковим промислом займалися раніше судимий за розбій чоловік із Київщини та двоє
рідних братів із Секуня, один із яких теж уже мав проблеми із законом. Тепер прокурори Ковельської окружної прокуратури здійснюють
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному
провадженні про цю крадіжку. Слідство вважає, що затримані «полювали» на срібло й мідь.
Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину із проникненням у приміщення. Двом із них, які уже притягувалися до кримінальної відповідальності, обрано запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою, третьому – цілодобовий домашній арешт. Злодіям загрожує
позбавлення волі від 3 до 6 років.Триває досудове розслідування. n

Я

Оксана КРАВЧЕНКО

держати тут першу дозу щеплення та офіційну довідку
для проїзду можуть усі охочі.
Мобільна бригада з вакцинації працює на другому поверсі в приміщенні
вокзалу щодня з 12.00 до 19.00. Пасажиропотік становить 300–400 осіб
за добу, тому медикам не бракуватиме роботи. У людей є змога вибрати один із трьох препаратів: Pfizer,
CoronaVac та Astrazeneca. Після отримання першої ін’єкції особу внесуть в офіційний реєстр, а на руки
видадуть відповідну довідку, без якої
у потяг — зась.
Нагадаємо, пункти вакцинації
Укрзалізниця почала відкривати
на вокзалах із 21 жовтня. У відомстві
обіцяють створити їх в усіх обласних
центрах. Незабаром такий сервіс
стане доступним і для пасажирів
у Луцьку.
От тільки відомий спеціаліст
у сфері імунології Ольга Голубовська
під час ефіру на одному з телеканалів висловила сумнів у доцільності
вакцинації «на ходу» в умовах скупчення людей. Лікарка часто нагадує, що в розпал епідемії після щеплення слід дотримуватися вимог
безпеки, а не брати штурмом поїзди.
Втім, не всі люди дослухаються до рекомендацій. Прагнуть їхати і вакциновані, і новітні «зайці»
з квитками. Цими днями через двох
не щеплених пасажирів поїзда сполученням Ковель — Новоолексіївка
на залізничний вокзал станції Луцьк
викликали патрульних. Як розповів
журналістам Суспільного началь-

О

Вакцинація — єдиний спосіб убезпечитись від інфікування COVID-19.

становить 300–400 осіб за добу,
« Пасажиропотік
тому медикам не бракуватиме роботи.
»
ник потяга Микола Книш, чоловіки
зайшли у вагон, але не показали
провіднику сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів. Напевне, таких
випадків є чимало, то ж працівникам
поліції додалося роботи.
А подбати про свій захист таки
необхідно. Змушує це зробити наростання хвилі пандемії. Щодня в Україні — нові рекорди захворюваності й
смертності від коронавірусної інфекції. За добу 26 жовтня 2021 року
в країні зафіксовано 22 574 нових
випадків COVID-19, від ускладнень
померли 692 людини (днем перед тим були зафіксовані рекордні
734 летальні випадки. Ми треті у
світі за рівнем добової смертності).
На Волині у вівторок було зареєстровано 654 хворих та 15 летальних випадків. Напередодні виявили
555 інфікованих волинян, 13 недужих
не змогли врятувати. На Рівненщині попередньої доби підтвердили

n Нарешті!

Поблизу Світязя не буде
туалетів-«шпаківень»
Роботи з каналізування населених
пунктів біля перлини Волині, які
виконуються у рамках реалізації
транскордонного екологічного проєкту,
завершені на 97%. Про це повідомив
голова Волинської обласної ради
Григорій Недопад на своїй сторінці
у фейсбуці
Оксана КРАВЧЕНКО

а втілення проєкту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку…» загалом було
передбачено 6,4 мільйона євро. Проте, як зазначив голова Шацької територіальної громади
Сергій Карпук, попередньо не були враховані
витрати на під’єднання очисних споруд до електромереж.
–Торік спільно з обласною і районною радами підключили село Світязь, цього року хочемо
підвести лінію і збільшити потужності у Шацьку.
На це потрібно 600 тисяч. Об’єкт у селі Пульмо — найбільш дорогий, бо очисні розташовані далеко від села і озера, туди доведеться
проводити лінії електропередач, — пояснював
очільник громади на засіданні комісії з питань
екології.
А під час позачергової сесії Волинської
обласної ради депутати ухвалили рішення
про внесення змін до Регіональної програми
«Екологія 2016–2022». Зокрема, заплановано
спрямувати 400 тисяч із обласного бюджету та 200 тисяч із бюджету Шацької селищної
громади на підключення до електромережі новозбудованих об’єктів каналізування у Шацьку,
селах Гаївка та Мельники. n

Н

COVID-19 у 879 осіб, 21 — стали
жертвами коронавірусу. У такій ситуації побіжиш вакцинуватися куди
завгодно.
Медики наголошують, що
всі померлі — не щеплені від
COVID-19. 80% з них старші 60 років. Саме серед цієї вікової категорії
найнижчий відсоток імунізованих —
до 10%.
А тим часом нова версія штаму
«Дельта», який виявили у Великій
Британії, дісталася вже й до України.
Мутація ще більш заразніша і шириться у сім разів швидше за оригінальний вірус. Як заявив секретар
РНБО Олексій Данілов, першими
під удар потрапили міста Західної
України.
Смертність від коронавірусу усе
частіше реєструють серед молодих
пацієнтів. Тому Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплювати
від COVID-19 підлітків із 12 років. n

n Біда

Вихідні для їхніх родин
стали чорними
Минулої суботи у Ковельському
районі сталися дві смертельні
дорожньо-транспортні пригоди,
а в неділю покалічилися молоді хлопці
на мотоциклі
Марія КАЩУК

жовтня близько 19-ї години між селами Уховецьк та Козлиничі загинув водій
легковика, 26-річний житель Байківців.
Поліція повідомляє, що він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із КаМАЗом. За кермом вантажного автомобіля перебував 52-літній
мешканець села Ситовичі.
Трохи пізніше цього ж дня водій Ford Transit,
ковельчанин пенсійного віку, у селі Колодяжне збив 48-річну жінку, яка йшла через дорогу
пішохідним переходом. Потерпіла померла
на місці.
У неділю в селі Стара Гута Ковельської громади трапилося нещастя із 21-річними юнаками, які їхали мотоциклом. Як розповів директор КП «Волинський обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф»
Волинської обласної ради Володимир Шмаль,
виклик надійшов близько 19.50. О 20.20 потерпілих, які впали з мотоцикла, вже транспортували до Ковельського МТМО. В одного переломи
кісток тазу, в іншого закриті переломи лівого
стегна.
А 25 жовтня у місті залізничників легковий автомобіль збив велосипедиста. Водійка
Isuzu здійснила наїзд на 70-річного ковельчанина, який внаслідок удару отримав переломи та інші тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню. n

23

Картоплю тяжко збути —
посадимо топінамбур
День поля у фермерському господарстві «Дворище» під
Ковелем засвідчив зростання інтересу до цієї культури
Марія КАЩУК

осі топінамбур висаджували в нас хіба що на корм худобі, а ще
бульби цієї рослини вживали хворі на діабет. Та все ж попри
їхню цінність, широкого розповсюдження культура не мала.
Тепер її взялися популяризувати. Коренеплоди здають на переробку, виготовляють порошок із топінамбуру, попит на який сьогодні
є і у фармації, і у харчовій промисловості. Стебла використовують
також як біопаливо.
«Із одного гектара можна одержати більш як 10 тисяч кубів газу
в еквіваленті, якщо прирівнювати до газу, – каже директор ТОВ
«Центр екологічної енергії «Топінамбур» Василь Степ’юк. Утім, є
домовленість із «Ковельтеплом», щоб випробувати теплотворну
здатність такої сировини.
Також на заході представили гранули із зеленої маси топінамбуру. Показали екоутеплювач, виготовлений з його бадилля. У планах
– створити лінійку харчової продукції, яку б можна було віддати на
полиці супермаркетів. n

Д

«Бойкот» манній каші й хлібним
котлетам
У Ковелі випробовують меню відомого кухаря Євгена
Клопотенка, який оголосив всеукраїнський бойкот
традиційному харчуванню дітей у школах. Почали з ліцею
№10, де упродовж тижня вихованцям пропонували здорову
їжу
Марія КАЩУК

дна із найменш екзотичних страв – рибні фрикадельки з соусом
та буряковий салат із сухариками власного приготування – учням сподобалася. Про це діти говорили журналістам 12 каналу. Є
ж і більш незвичні корисні наїдки. Над сучасними рецептами трудяться
шкільні кухарі. Для харчоблоку тут придбали нове обладнання.
Поступово рекомендоване меню впроваджуватимуть у всіх навчальних і дошкільних закладах Ковеля, зважаючи на думку вихованців
і їхніх батьків. Тому діти не лише куштуватимуть нові наїдки, а й оцінюватимуть їх. На виході з їдальні молодші школярі голосуватимуть смайликами. Старші ж залишатимуть онлайн-відгуки. Страви, які отримають
найбільше схвальних оцінок, стануть постійними у шкільному меню. n

О

Вітаємо!
80 років від дня народження зустріла
23 жовтня дорога мама, жителька села Кустичі Ковельського району
Віра Дем’янівна
КВАШУК.
Дорога імениннице, вітаємо з таким поважним ювілеєм. Вісімка — символ нескінченності. Нехай же завжди вам світить сонце, життєвий
шлях хай проходить легко і світло. Радості і здоров’я, любові від дітей та внуків,
поваги, тепла та довгих років вам життя.
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий вік.
Із ювілеєм вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік.
З любов’ю, шаною, повагою
діти, внуки, правнуки, уся родина.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Несподіваний поворот

Фото із сайту polissia.net.

Мирослава СЛИВА
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Ірина ПАСІЧНИК

ергій Редько потрапив у дорожньо–транспортну
пригоду під час виконання службових обов’язків. Як
повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області,
здійснюючи обгін, водійка Renault Megane в’їхала в авто
очільника Камінь–Каширського районного відділу поліції.
Автомобілі отримали незначні пошкодження. Постраждалих у ДТП немає.
Вирішується питання про складання на винуватицю
аварії протоколу за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).
Сергій Редько освідувався на місці пригоди та в медичному закладі на стан алкогольного сп’яніння. Він був
тверезий. n

С

Рятувальники вирізали з авто
водія і пасажира
Біля села Северинівка Камінь–Каширського району
сталася ДТП
Ірина ПАСІЧНИК

а автошляху М-07 Київ – Ягодин зіткнулися легковик та мікроавтобус. Після повідомлення до служби
«101» про подію на допомогу постраждалим виїхали рятувальники ДПРЧ-13 смт Маневичі. В автомобілі
Mercedes деформованими конструкціями затисло водія
та пасажира.
За допомогою спеціального інструмента бійці ДСНС
деблокували людей та передали в карету медицини катастроф.
За допомогою лебідки автомобіль дістали з кювету. n

Н

Вилучено лісу вартістю
близько 800 тисяч гривень
Камінь–Каширська окружна прокуратура та
управління Служби безпеки Волині припинили
діяльність нелегального деревообробного цеху
Наталка МУРАХЕВИЧ

ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчиненої за попередньою змовою групою осіб незаконної порубки,
перевезення, зберігання та збуту деревини, що спричинило тяжкі наслідки, на території Камінь–Каширського району проведено 6 обшуків.
У результаті припинено діяльність підпільного цеху,
вилучено близько 170 м. куб. лісодеревини та готової
продукції з неї вартістю близько 800 тис. грн, транспортні
засоби, кошти в сумі майже 30 тис. грн та документи, які
можуть містити інформацію про протиправну діяльність
причетних до функціонування пилорами осіб.
Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває. n

У

Фото Олега ФЕДРИЦЬКОГО.

Василь УЛІЦЬКИЙ

Цьому фото вісім десятиліть: Домініка Залуська (у центрі)
з родиною Реїв у часи Другої світової війни.

Карл Рей із дружиною надіслали
свою світлину на Полісся.

Маленький німець Рей запам’ятав
свою служницю з Волині
і розшукав її через пів століття
Закінчення.
Початок на с.1
Іванна ВЕЛИЧКО,
газета «Полісся»

опри поважний вік
Домініка Василівна
має прекрасну пам’ять
і світлий розум, любить
побалакати. До школи не
ходила, але порахує, наприклад, гроші дуже швидко. При
дітях–онуках вивчила букви,
різні вірші. От тільки писати не вміє, бо ж не до науки
колись було. Жили бідно.
Щойно Домці (так усі ніжно
звикли називати нашу героїню) виповнилося десять років
— пішла у найми в сусіднє
село Теклине. Корови пасла,
орала, дітей доглядала. Потім
працювала у Видричах, рідному Поступелі, Любитові…
— Таке дитинство було
— по чужих подвір’ях. А як у
Ковелі служила — вибухнула
війна. Отоді прийшла додоми,
але забрали мене в Германію. Вже там світу побачила.
Тільки шо ж чужина, додом
кучно… Добрі господарі
були, нічого казати: гляділи
мене як рідну дочку… Ще ж і
знайшов мене через Червоний Хрест. Хлопчина, що зі
мною годувався, всього на
7 років менший. Карл. Нігде
ж ніхто нікого не шукав, а то
за стільки літ! — не перестає
дивуватися бабуся. — Нема
такого дня, шоб я їх зараз не
згадала. Добрі люди, то й добре згадати, — і по мережаних літами й досвідом щоках
старенької збігає сльоза.
Їй було 18, коли довелося
їхати працювати на чужині.
Домініка опинилася «не в
правдивій Германії» — у селі
на чехословацько–австрійському кордоні.
— Тиждень проходили комісію, люди нам їсти приносили. Вельми добре носила ота
моя хазяйка, то все боролися
за її. А я що поборюся, як

П

нічого не понімаю?! Але ж довелася вона мені, то вельми
сердиті всі були, — відновлює
події перших днів остарбайтерства Домініка Василівна.
З іншого боку, каже, подруги її жаліли, бо ж як–не–як
сім’я була незаможною та
ще й багатодітною — мали
2 доньки і 4 сини. «Ні в кого
стільки не було», тож передбачали, що новоспеченій
служниці там доведеться
надзвичайно важко. Попри
все Каль («Коля по–нашому»)
і Роза Реї виявилися дуже
людяними та турботливими
господарями. Їх дівчина звала

рони змогли зберегти у своїх
стосунках все людське, без
принижень, докорів і агресії.
А потім війна скінчилася, і
молода поліщучка після 3 років служби подалася додому.
З собою повезла маленьку
фотографію зі своєю другою
сім’єю, неймовірної краси
яскраві хустини та спогади
про німецького хлопця Франца, з яким у них зав’язувалися
дружні стосунки, але він зник
на фронтах Другої світової…
Цю світлину Домініка
Василівна зберігає й донині — вісім десятиліть. Багато
років навіть уявити не могла,

господарі були, нічого казати: гляділи
« Добрі
мене як рідну дочку… Ще ж і знайшов мене
через Червоний Хрест. Хлопчина, що зі мною
годувався, всього на 7 років менший. Карл.
батьком і матір’ю — «фатер» і
«мутер». Добрими до чужинки
були й їхні діти. Навіть німецьку мову допомогли швидко
вивчити — інші з книжками не
могли досягнути такого результату. Невдовзі ніхто з місцевих навіть не здогадувався,
що розмовляє з українкою.
Реї жили в селі, відтак
тримали господарство й
обробляли чимало землі. Садили городину, сіяли зернові,
плекали виноградник. Урожай
восени продавали. Роза рідко
бувала на полях — здебільшого доглядала за дітьми, готувала їсти. А от Каль працював
без упину. Були в цій сім’ї і
свої «ритуали», до яких радо
долучили і Домцю — в неділю
ходили до церкви (щоправда, після служби працювали
в полі), а їли завжди разом
за великим столом. Коли ж
Домчиній подружці Марусі
вдавалося вирватися до неї
на вечорки, господар неодмінно пригощав усіх вином і
розважав цікавою бесідою.
Нехай сприяли їхній зустрічі
не найкращі події, обидві сто-

»

що дехто з людей із цього
фото старого знову увійдуть в
її життя… Але майже одразу,
як стала незалежна Україна, в
Бузаки до Домініки Залуської,
яка виховала троє дітей і
40 літ доглядала за паралізованим чоловіком, надійшла
вістка з Німеччини — від
родини Реїв, де вона в юності
працювала наймичкою.
З того часу й зав’язалося спілкування. Спочатку
— поштою, пізніше — через
інтернет. Ділилися останніми
новинами, вітали зі святами, розповідали про рідних,
надсилали фото. Навіть гостинцями обмінювалися. Для
цього, зокрема, зустрічалися
в Ковелі з доглядальницею
Карла Рея, яка була родом
із Тернопільщини. Передали
нею до Німеччини волинські
делікатеси.
Домініка Василівна не приховує, що радо відвезла б їх і
сама, але літа вже далеко не
ті. В цілому Реї із Залуськими
листувалися більше 25 років.
Останнє повідомлення надійшло минулої зими… n

Закінчення. Початок у «Волині»
за 21 жовтня

деться про тих читачів згаданих видань, які виписали
їх на ІІ півріччя або ж одразу
на цілий рік. Річні передплатники,
як відомо, беруть участь в усіх трьох
жеребкуваннях подарунків. І ось з
головним призом пощастило саме
такій читачці: переможниця акції Надія Шульган із Любешова виписує і
«Волинь», і «Цікаву» на 12 місяців.
Відтак уже отримала від нас мультиварку.
— Я звикла передплачувати газету одразу на цілий рік, — каже пані
Надія. — По–перше, це економніше.
По–друге, я застрахована від того,
що можна забути продовжити передплату чи не мати коштів десь
посеред року. Маю спокій. Ну і плюс
на цей раз ще й подарунок вийшов,
— сміється вона.
Разом із Надією Петрівною пресу читають її чоловік Анатолій, син,
а також донька, яка живе у Луцьку.

Новими власниками призів від
«Цікавої газети на вихідні»
та «Газети Волинь» серед
читачів, які виписали наші
видання на друге півріччя
та весь 2021 рік, стали:
Кухонний набір

Бобко Тамара Віталіївна (с. Затурці, вул. Липинського, 4 Володимир–Волинського району).

250 гривень
Маліка Галина Миколаївна (с. Гірка Полонка, вул. Ювілейна,14 Луцького
району), Завиднюк Т. М. (м. Горохів,
вул. Винниченка, 1/2), Мельник Тетяна
(м. Камінь–Каширський, вул. 40 років Перемоги, 22), Куява Катерина Адамівна
(м. Ковель, вул. Заводська, 11/152).

чоловіки хапають
« Якщо
«Волинь», то я —

Отримуючи суперприз від заступника головного редактора «Волині»
Миколи Римаря, Надія Шульган запевнила, що наступного року читатиме
всі 4 наші видання. А іншим передплатникам нагадаємо індекс комплекта – 86772.

«Цікаву», або навпаки.
Все одно і одну, і другу
перечитуємо від «а»
до «я».

n Фотофакт

»

Фото Олександра ЗГОРАНЦЯ.

«А я читаю
«Волинь»
із 1939 року!»

— Листоноша приносить газети
вчасно, в четвер, — у день виходу.
Якщо чоловіки хапають «Волинь», то
я — «Цікаву», або навпаки. Все одно
і одну, і другу перечитуємо від «а»
до «я», — продовжує наша читачка.
— Паперовий варіант газети мені
більше до душі, ніж електронний
на телефоні. Бо паперове видання
— це продукт, до якого можеш повертатись, тримати в руках, гортати, а не просто — блимнув текст на
екрані і зник. Це інші зовсім відчуття.
І сприйняття.
Щодо свого подарунка від редакції — мультиварки, то Надія Шульган
ще вирішує — буде користуватись
нею сама чи віддасть доньці, яка
живе у Луцьку.
Ну а ми нагадуємо, що, крім
мультиварки, серед читачів було
розіграно ще кілька десятків інших подарунків. У минулому номері ми почали друкувати прізвища щасливчиків, яким вони дістались, а в цьому продовжуємо. Тож
шукайте себе серед переможців і
передплачуйте «Газету Волинь»,
«Цікаву газету на вихідні» та журнали «Так ніхто не кохав» і «Читанка для всіх» на наступний рік! n

ак заявив заслужений працівник культури України, засновник відомої далеко
за межами нашого краю
хорової капели «Посвіт»
Ростислав Григорович
Кушнірук (на фото), коли
ми попросили його витягнути щасливий конверт із
тих, які надійшли від передплатників наших видань на друге півріччя та
увесь 2021 рік.
І зараз, у свої 91 з гаком, Ростислав Григорович каже, що дуже сумував за улюбленою «Волинню» нинішньої весни, коли
понад місяць боровся з
коронавірусом у лікарні в
Боголюбах. Але майстерність лікарів, любов та молитви дружини Мілентини і рідних, повернули
його з того світу. Тому тепер Ростислав Григорович категоричний: «Робіть щеплення — не ризикуйте своїм життям і життям рідних!»

Т

150 гривень
Довгалюк Любов Михайлівна
(смт. Мар’янівка, вул. Лесі Українки, 46
Луцького району), Чепенюк Віталій
Трохимович (смт. Голоби, вул. Бенделіані, 2 Ковельського району), Надворська
Лариса Й. (с. Муравище, вул. Шкільна, 6
Луцького району), Куліш Марія Петрівна (с. Линів Володимир–Волинського
району), Токарська Ганна С. (с. Ветли,
вул. Поліська, 115 Камінь–Каширського району), Мартинюк Іван Павлович
(смт. Ратно, вул. Набережна, 36), Левчук
Микола Олександрович (м. Луцьк, б–р
Дружби народів, 13а/25), Левчук Надія
Олексіївна (с. Корост Сарненського району Рівненської області).

Рушник
Войчук Валерій Адамович (с. Раків
Ліс, вул. Набережна, 32 Камінь–Каширського району), Петрук Микола Миколайович (с. Заброди Ковельського
району), Пальчук Ольга Олексіївна
(с. Кухарі Ковельського району), Матящук О. М. (м. Луцьк, вул. Наливайка,
6а/42).
Хто знайде своє прізвище у списку переможців, обов’язково надішліть на адресу
редакції копії паспорта та ідентифікаційного
коду — і тоді ми вам доставимо виграш особисто або поштою. Якщо захочете забрати
подарунок у редакції, попередньо передзвоніть за номерами телефонів 0672829775,
0501354776.
* – Під подарунком мається на увазі
придбання товару за 0,01 гривні із ПДВ.

З нами – д у же цікав о!
ніхто
Читанка
Цікава ТАКне КОХАВ
НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

ДЛЯ ВСІХ
передплатні індекси:
97847, 86772
(для читачів Волинської області),
60313 (для читачів Рівненської області),
60780 (для читачів інших областей).

volyn.com.uaa

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів Волинської області),
97847 (для читачів Рівненської області),
61136 (для читачів інших областей).

Тижневик

Алкоголю у крові правоохоронця не виявлено

n Завтра зустрінемо разом!

ГА З Е ТА
на вихідні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).

Місячник

Вранці 23 жовтня до Служби порятунку надійшло
повідомлення про пожежу на полі поблизу села
Стобихівка Сошичненської територіальної громади

Керівник райвідділу поліції потрапив
у ДТП на службовому авто

9

«Виписала газету одразу на рік —
маю спокій і… подарунок!»
Передплатили –
Наша редакція доставила головний приз переможниці акції
для передплатників «Газети Волинь» та «Цікавої газети на вихідні»
і виграли!
Й

Загоряння торфу
на Камінь-Каширщині гасили
рятувальники і місцеві мешканці

о прибутті до місця пожежі встановлено, що горить
торф в урочищі Біля озера окремими осередками на
відкритій території на загальній площі 1,2 га.
До ліквідації займання були залучені бійці 8–ї ДПРЧ
та працівники місцевої пожежної охорони села Сошичне,
21 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. На допомогу прийшли 8 місцевих мешканців.
Через 9 годин пожежу локалізували, і лише пізнього
вечора її вдалося ліквідувати.
Причина займання встановлюється. Працівники ДСНС
та поліції провели службове розслідування і розшукують
особу, яка, можливо, вчинила правопорушення. У причетності до загоряння підозрюють чоловіка зі села Карасин,
на нього вказали жителі Стобихівки та представники місцевої влади. Згідно із законодавством палієві загрожує
штраф у розмірі від 3 060 до 6 120 гривень. n

28 жовтня 2021 Четвер

www.volyn.com.ua

Тижневик

n Пульс тижня

Місячник

8

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60779 (для читачів інших областей).
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. В архітектурі – ряд колон. 7. Сузір’я північної
півкулі неба. 8. Наука про управління, зв’язок і переробку інформації.
10. Одна зі сторін куба. 11. Сховище старих документів. 12. Фехтувальна
зброя. 15. Наука про природу. 17. Один з авторів роману «Дванадцять
стільців». 18. Вода в твердому стані. 19. Прилад для очищення. 20. Поема Т. Шевченка. 24. Одиниця мови. 25. Малосольна свинина. 26. І музичний інструмент, і хімічний елемент. 29. Інша назва алози чорноморської.
30. Пояснення до тексту. 31. Внутрішня оболонка ока.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Спеціаліст, що вивчає земну поверхню, займається
способами її вимірювання та зображенням на плані або карті. 2. Спортивний снаряд у хокеї. 3. Ліва притока Обі. 4. Обласний центр України.
6. Римська богиня ранкової зорі. 7. Країна , сусідка Албанії. 8. Український
іконописець, православний ієромонах, частину свого життя пов’язав із
Волинню. 9. Система підготовки науковців при вишах. 13. Англійський
письменник, автор роману «Айвенго». 14. Озеро у Вірменії. 16. Ручне знаряддя для молотьби. 19. Усна народна творчість. 21. Сукупність предметів, явищ чи властивостей, що становлять єдине ціле. 22. Французький архітектор, автор парку Версаля. 23. Прилад для орієнтування на місцевості.
27. Муза, покровителька любовної поезії. 28. Найвища вершина Піренеїв.
Склав Микола ДЕНИCЮК.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 21 ЖОВТНЯ
По горизонталі: 3. Постанова. 6. Гарпун. 7. Самчук. 11. Осака.
12. Епітет. 14. Горинь. 15. Гук. 17. Бізе. 18. Уява. 20. Ямб. 23. Флюгер. 24. Рубило. 25. Сотня. 27. Азимут. 28. Італія. 29. Календула.
По вертикалі: 1. Ескудо. 2. Соната. 4. Шапіто. 5. Сузір’я. 8. Капітолій. 9. Баку. 10. Фунікулер. 13. Трієр. 14. Говір. 15. Гея. 16. Куб.
19. Егоїзм. 21. «Мати». 22. Зборів. 25. Стусло. 26. Яструб.
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Програма телепередач на 1 — 7 листопада
ПОНЕДІЛОК, 1 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05 Земля,
наближена до неба 07:20
Край пригод 08:05 Т/с «Череп
і кості» 09:15 Телепродаж
09:50 Т/с «Серцебиття»
11:35, 18:20 Соціальне токшоу «По-людськи» 12:35 Д/с
«Дикі Дива» 13:10 Прозоро:
про актуальне 14:00 Країна
пісень 15:10, 21:35 Спорт
15:20 Концерт. Пісні про
кохання 16:30 Д/с «Дикі
тварини» 17:00 Прозоро: про
головне 19:10, 19:35, 19:55,
20:20 Д/ц «Дикий світ» 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30
Перша шпальта

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, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с
«Свати»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»

06:00 Т/с «Комісар Рекс»
08:00, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов»
23:05 Т/с «Невірна»

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Цивільна оборона
06:00, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Скетч-шоу «На трьох»
16+
10:50, 13:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
МЕРЛІН»
15:10, 16:15 Т/с «Розтин
покаже-2»
20:20 Прихована небезпека
21:30 Т/с «Пес-6»
22:50 Свобода слова

13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
20:00 «Мам, я роблю бізнес!»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Т/с «Відплата»
10:05 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
13:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2»
14:55, 16:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:30 «Спорт Тайм»
19:35 «Гроші»
20:35 Т/с «Ангели»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
НОВИЙ КАНАЛ Інтер Маямі - Нью-Йорк Сіті.
MLS 08:10 Металіст 1925
06:00, 07:10 «Kids time»
- Зоря. Чемпіонат України
06:05 М/с «Том і Джеррі»
10:00 «Великий футбол»
07:15 «Орел і решка»
11:40 Галатасарай - Газіантеп.
09:25 Т/с «Надприродне»
Чемпіонат Туреччини 13:20
12:00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА»
Гераклес - Аякс. Чемпіонат
14:15 Х/ф «ВОРОГ
Нідерландів 15:00, 20:15,
ДЕРЖАВИ»
22:30 Футбол NEWS 15:20
17:00 «Хто зверху?» 12+
Рух - Олександрія. Чемпіонат
19:00 «Пекельна кухня»
України 17:10 Орландо 21:00 Х/ф «ВОДНИЙ СВІТ»
Нешвілл. MLS 19:00 «УПЛ
23:50 Х/ф «ТІ, ЩО ВИЖИЛИ»
ONLINE» 19:25 LIVE. Ворскла
- Чорноморець. Чемпіонат
МЕГА
України 21:20 «EXTRA TIME»
ІНТЕР
06.30 Страх у твоєму домі
22:15 Yellow 22:50 Чемпіонат
05.10, 04.30 «Мультфільм»
07.30 Бандитська Одеса
Нідерландів. Огляд туру 23:45
05.15, 22.05 «Слідство вели... 10.00, 01.45 Речовий доказ
Колос
- Львів. Чемпіонат
з Леонідом Каневським»
11.10 Дикі Філіппіни Найджела
України
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Марвіна
17.40 Новини 07.10, 08.10
12.05 Скарб.UA
ТЕТ
«Ранок з Інтером» 09.20 Ранок 13.05 Божевільний світ
з Інтером 10.05, 18.00, 19.00, 14.05 Природа сьогодення
06.00 ТЕТ Мультиранок
03.40 Ток-шоу «Стосується
09.30 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
15.05 Повітряні воїни
кожного» 12.25 Х/ф «ЯГУАР» 16.05, 21.50 Як влаштований 10.40 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
14.30 Х/ф «МОМО» 16.05
Всесвіт
12.40, 18.00 4 весілля
«Чекай на мене. Україна»
17.05, 04.35 Сіяя: з нами у
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
20.00, 03.10 «Подробиці»
дику природу
Батли за патли
21.00 «Речдок. Велика
17.55, 00.45 Секретні
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
справа» 23.50 Т/с «Гарна
16.00 Панянка-селянка
дружина» 01.30 Т/с «Побачити території
18.55 Місця сили
океан» 02.25 Т/с «Банкірші»
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
19.50 Найекстремальніший
Одного разу під
20.50
Герої
будівельного
УКРАЇНА
Полтавою
майданчика
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
19.30, 22.00 Сімейка У
22.45 Орел і решка
Україною
20.30 Танька і Володька
23.45 Апокаліпсис: Сталін
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23.00 Одного разу в Одесі
02.45
Стежина
війни
23:00 Сьогодні
23.30 Країна У
03.45
Чорногорія.
Битва
за
09:00 Зірковий шлях
православ’я
10:30 Я везу тобі красу
НТН
05.35 Містична Україна
11:30 Т/с «Виходьте без
05.00 «Top Shop» 05.30
дзвінка 3»
«Таємниці світу» 06.40 Х/ф
К-1
14:30, 15:30, 17:00 Т/с
«СЕРЖАНТ МІЛІЦІЇ» (16+)
06:30
«TOP
SHOP»
«Топтун»
08:00 М/с «Юху та його друзі» 10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
20:10 Ток-шоу «Говорить
Маямі» (16+) 12.30, 16.30,
08:40 «Ух ти show»
Україна»
19.00 «Свідок» 14.45 Х/ф
21:00 Т/с «Місце під сонцем» 08:50 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
«БРАТСТВО ПО КРОВІ» (16+)
23:10 Т/с «Два життя»
ПРИВИДА»
10:40 «Орел і Решка. Шопінг» 17.00 «Випадковий свідок»
18.20 «Свідок. Агенти» 23.00
СТБ
11:35 «Орел і Решка.
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
Перезавантаження»
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

ВІВТОРОК, 2 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:10
Земля, наближена до неба
07:40 Край пригод 08:10
12 міфів про Донбас 08:15
Т/с «Череп і кості» 09:15
Телепродаж 09:50 Т/с
«Серцебиття» 11:35, 18:20
Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 12:35 Д/с «Дикі
Дива» 13:10 Прозоро: про
актуальне 14:00 Країна пісень
15:10, 21:45 Спорт 15:20
Концерт. Хорея Козацька 16:30
Д/с «Дикі тварини» 17:00
Прозоро: про головне 19:10,
19:35, 19:55, 20:20 Д/ц «Дикий
світ» 22:00 Полюси 23:00
Бігус Інфо

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, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с
«Свати»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»

23:10 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
08:00, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов»
23:05 Т/с «Невірна»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:10 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Скетч-шоу «На трьох»
16+
10:20, 13:15 Х/ф «ЄЛЕНА
ТРОЯНСЬКА»
14:35, 16:15 Т/с «Пес»
17:40, 22:50 Т/с
«Юрчишини-2»
20:20 Цивільна оборона
21:30 Т/с «Пес-6»
23:50 Х/ф «РЕМБО-4»

09:00 Т/с «Дикий ангел»
09:50 «Мам, я роблю бізнес!»
10:40 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
11:35, 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:55 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
09:50 Х/ф «СКЕЛЕЛАЗ»
12:00 Т/с «Булатов»
15:55, 16:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 «Джедаі 2021»
20:25 Т/с «Ангели»
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 13:50, 20:55
Топ-матч 06:10 Маріуполь Динамо. Чемпіонат України
06:00, 07:10 «Kids time»
08:10, 21:55 «FAN TALK»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
10:00, 15:00, 20:30, 22:45
07:15 «Орел і решка»
Футбол NEWS 10:20 Шахтар
09:20 Т/с «Надприродне»
- Десна. Чемпіонат України
12:55 «Кохання на виживання» 12:10 «Великий футбол»
16+
14:05 Чемпіонат Нідерландів.
14:55 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАКЛУНА» Огляд туру 15:20 Ворскла
17:05 «Хто зверху?» 12+
- Чорноморець. Чемпіонат
19:00 «Екси» 16+
України 17:10 «EXTRA TIME»
20:55 Х/ф «ХРОНІКИ
ІНТЕР
18:00 Чемпіонат Туреччини.
РІДДІКА»
Огляд туру. Прем’єра 18:45
05.05 «Телемагазин» 05.35,
23:05 Х/ф «СУДНИЙ ДЕНЬ»
Гераклес - Аякс. Чемпіонат
22.05 «Слідство вели... з
Нідерландів 20:45 Yellow 21:15
Леонідом Каневським» 07.00,
МЕГА
«Ніч Ліги чемпіонів»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06.30 Страх у твоєму домі
Новини 07.10, 08.10, 09.20
ТЕТ
«Ранок з Інтером» 10.00, 11.00 07.30 Бандитський Київ
09.55, 01.45 Речовий доказ
«Корисна програма» 12.25
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.05 Дикі Філіппіни Найджела 09.30 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС»
Марвіна
14.40, 15.35 «Речдок» 16.25
10.40 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
«Речдок. Особливий випадок» 12.00 Скарб.UA
13.00, 18.00 4 весілля
13.00 Божевільний світ
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
14.00 Природа сьогодення
«Стосується кожного» 20.00,
Батли за патли
15.00 Повітряні воїни
03.10 «Подробиці» 21.00
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00,
21.50
Як
влаштований
«Речдок. Велика справа» 23.50
16.00 Панянка-селянка
Т/с «Гарна дружина» 01.30 Т/с Всесвіт
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
16.55, 04.35 Сіяя: з нами у
«Побачити океан» 02.20 Т/с
Одного разу під
«Банкірші» 04.25 «Мультфільм» дику природу
Полтавою
17.55, 00.45 Секретні території
19.30, 22.00 Сімейка У
УКРАЇНА
18.55 Місця сили
20.30 Танька і Володька
19.50 Найекстремальніший
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
23.00 Одного разу в Одесі
20.50 Герої будівельного
Україною
23.30 Країна У
майданчика
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
22.45 Орел і решка
23:00 Сьогодні
НТН
23.45 Апокаліпсис: Сталін
09:00 Зірковий шлях
02.45 Стежина війни
06.20 «Свідок. Агенти» 07.50,
10:30 Я везу тобі красу
03.45 Небо. Літак. Мрія
17.00 «Випадковий свідок»
11:30 Т/с «Виходьте без
05.35 Містична Україна
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
дзвінка 3»
«Свідок» 09.00 Х/ф «НІЧНИЙ
14:30, 15:30, 17:00 Т/с
К-1
ПАТРУЛЬ» 10.55, 13.00, 19.30
«Топтун»
06:30 «TOP SHOP»
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.45,
20:10 Ток-шоу «Говорить
08:00 М/с «Юху та його друзі» 23.00 Т/с «Той, що читає думки»
Україна»
08:25 «Ух ти show»
(16+) 18.20 «Будьте здоровi»
21:00 Т/с «Місце під сонцем»

НОВИЙ КАНАЛ

СЕРЕДА, 3 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Антропологія 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35 Новини
07:05 Енеїда 08:10 12 міфів
про Донбас 08:15 Т/с «Череп і
кості» 09:15 Телепродаж 09:50
Т/с «Серцебиття» 11:35, 18:20
Соціальне ток-шоу «По-людськи»
12:35 Д/с «Дикі Дива» 13:10
Прозоро: про актуальне 14:00
Країна пісень 15:10, 21:45
Спорт 15:20 Концерт 16:30 Д/с
«Дикі тварини» 17:00 Прозоро:
про головне 19:10, 19:35, 19:55,
20:20 Д/ц «Дикий світ» 22:00
Полюси 23:00 Перша шпальта

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, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с
«Свати»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00, 11.00
«Корисна програма» 12.25 Х/ф
«ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС 2» 14.40,
15.35 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 03.35 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.05
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Велика справа» 23.50 Т/с «Гарна
дружина» 01.30 Т/с «Побачити
океан» 02.20 Т/с «Банкірші»
04.25 «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 Я везу тобі красу
11:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка 3»
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Топтун»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Місце під сонцем»
23:10 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Комісар Рекс»
08:35, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:35, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов»
23:05 Т/с «Невірна»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Скетч-шоу «На трьох» 16+
10:20, 13:15 Х/ф «ЯСОН ТА
АРГОНАВТИ»
14:40, 16:15 Т/с «Пес»
17:35, 22:50 Т/с «Юрчишини-2»
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-6»
23:45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 «Мультфільм»
06:10 М/с «Том і Джеррі»
07:20 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Надприродне»

12:55 «Кохання на виживання»
16+
14:50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Діти проти зірок»
20:40 Х/ф «РІДДІК»
23:00 Х/ф «ТВОРЕЦЬ»

МЕГА
06.30 Страх у твоєму домі
07.30 Бандитська Одеса
10.00, 01.45 Речовий доказ
11.10 Пересказана історія
12.10, 05.35 Містична Україна
13.05 Божевільний світ
14.05 Природа сьогодення
15.05, 02.45 Стежина війни
16.05, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
17.00, 04.35 Сіяя: з нами у дику
природу
18.00, 00.45 Секретні території
19.00 Місця сили
19.50 Найекстремальніший
20.50 Герої будівельного
майданчика
22.45 Орел і решка
23.45 Апокаліпсис: Сталін
03.45 Судіть самі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:40 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
10:35, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:35, 18:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
08:05 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
12:05 Т/с «Булатов»
15:55, 16:55, 19:30 «Загублений
світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
20:25 Т/с «Ангели»
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:50, 22:30
Топ-матч 06:10 Ворскла Чорноморець. Чемпіонат України
08:10 Орландо - Нешвілл.
MLS 10:00, 15:00, 20:30, 22:45
Футбол NEWS 10:20, 19:00 «Ніч
Ліги чемпіонів» 11:00, 19:40
«FAN TALK» 13:00 Металіст
- Альянс. Чемпіонат України.
Перша ліга 14:50 Yellow 15:20
АЗ Алкмаар - Зволле. Чемпіонат
Нідерландів 17:10 Шахтар Десна. Чемпіонат України 21:40
Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 23:00 Маріуполь - Динамо.
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «СПЛЯЧА КРАСУНЯ»
10.40 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
13.00, 18.00 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Батли за патли
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу під
Полтавою
19.30, 22.00 Сімейка У
20.30 Танька і Володька
23.00 Одного разу в Одесі
23.30 Країна У

НТН
06.20 «Будьте здоровi» 07.50,
17.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «ДОВГА,
ДОВГА СПРАВА...» 10.50,
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+) 14.45, 23.00 Т/с «Той,
що читає думки» (16+) 18.20
«Вартість життя»

ЧЕТВЕР, 4 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

«Речдок. Велика справа» 23.50
Т/с «Гарна дружина» 01.30 Т/с
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Антропологія 06:30 Мультфільм «Побачити океан» 02.25 Т/с
«Банкірші»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
УКРАЇНА
Новини 07:05 Енеїда 08:10
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12 міфів про Донбас 08:15
Україною
Т/с «Череп і кості» 09:15
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Телепродаж 09:50 Т/с
Сьогодні
«Серцебиття» 11:35, 18:20
09:00 Зірковий шлях
Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 12:35 Д/с «Дикі Дива» 10:30 Я везу тобі красу
11:30 Т/с «Виходьте без
13:10 Прозоро: про актуальне
дзвінка 3»
14:00 UA:Фольк 15:10, 21:45
14:30, 15:30, 17:00 Т/с «Топтун»
Спорт 15:20 Концерт. Дмитро
та Назарій Яремчуки 16:30 Д/с 20:10 Ток-шоу «Говорить
«Дикі тварини» 17:00 Прозоро:
Україна»
про головне 19:10, 19:35,
21:00 Т/с «Місце під сонцем»
19:55, 20:20 Д/ц «Дикий світ»
23:10 Слідами українського
22:00 Полюси 23:00 Схеми.
металобрухту. Частина
Корупція в деталях
друга
23:50 Т/с «Два життя»

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»
20:36 «Проспорт»
20:38 «Чистоnews 2021»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.00, 04.50 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00, 11.00
«Корисна програма» 12.25
Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ ГОЛОС 3»
14.25, 15.25 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.25 «Подробиці» 21.00

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
08:00, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:35, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Супермама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов»
23:05 Т/с «Невірна»

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛИСТОПАДА

09:20 Т/с «Надприродне»
12:00 «Кохання на виживання»
16+
14:00 Х/ф «ВОДНИЙ СВІТ»
17:00, 19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «СОЛДАТ»
23:00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА»

МЕГА
06.30 Страх у твоєму домі
07.30 Бандитський Київ
09.45, 01.45 Речовий доказ
10.55 Пересказана історія
11.55, 05.35 Містична Україна
12.55 Божевільний світ
13.55 Природа сьогодення
14.55, 02.45 Стежина війни
15.55, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
16.55, 04.35 Сіяя: з нами у дику
природу
17.55, 00.45 Секретні території
18.55 Місця сили
19.50 Таємниці людського
мозоку
20.50 Герої будівельного
майданчика
22.45 Орел і решка
23.45 Коза ностра
03.45 Судіть самі

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:35 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
ICTV
10:35, 20:00 «Орел і Решка. Рай
06:30 Ранок у великому місті
та пекло»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
11:35,
18:00
«Орел і Решка.
Факти
Навколосвітня
09:15, 19:25 Надзвичайні
подорож»
новини
10:10 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
10:15, 13:15 Х/ф «ОДИСЕЙ»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
14:35, 16:15 Т/с «Пес»
17:35, 22:50 Т/с «Юрчишини-2»
2+2
20:20 Антизомбі
06:00
«Шалені
перегони 2018»
21:30 Т/с «Пес-6»
07:00 «Джедаі 2020»
23:50 Х/ф «ГОРЕЦЬ»
08:15 Т/с «Мисливці за
НОВИЙ КАНАЛ
реліквіями»
10:10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
06:00, 07:15 «Kids time»
НАЙКРАЩИХ»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
12:10 Т/с «Булатов»
07:20 «Орел і решка»

15:55, 16:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 «Секретні матеріали
2021» (дайджест)
20:20 Т/с «Ангели»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 14:50 Топ-матч
06:10 Рух - Олександрія.
Чемпіонат України 08:10,
23:00 Нью-Йорк РБ - Атланта.
MLS 10:00, 15:00, 20:30, 22:45
Футбол NEWS 10:20 «Ніч Ліги
чемпіонів» 11:00 «FAN TALK»
12:50, 22:35 Yellow 13:00 ПСВ
- Твенте. Чемпіонат Нідерландів
15:20 «EXTRA TIME» 16:10
Колос - Львів. Чемпіонат України
17:55, 20:05 «Перша ONLINE»
18:20 Волинь - Полісся.
Чемпіонат України. Перша ліга
20:45 Металіст 1925 г. - Зоря.
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.20 Х/ф «ПАНІ МЕТЕЛИЦЯ»
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
13.00, 18.00 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Батли за патли
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу під
Полтавою
19.30, 22.00 Сімейка У
20.30 Танька і Володька
23.00 Одного разу в Одесі
23.30 Країна У

НТН
06.20 «Вартість життя»
07.50, 17.00 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«РОЗІРВАНЕ КОЛО» 10.45,
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+) 14.45, 23.00 Т/с «Той,
що читає думки» (16+) 18.20
«Правда життя»

UA: ПЕРШИЙ

04.40 Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
10:40 Т/с «Сурогатна матір»
14:40, 15:20 Т/с «Жити з
Надією»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу Маска - 2
23:30 Що? Де? Коли?

ПОЛЮС: ВІДКРИТО
НА РІЗДВО»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12:00 «Орел і решка»
13:00 «Хто зверху?» 12+
15:05 М/ф «Ілля Муромець і
Соловій Розбійник»
16:45 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
18:15 Х/ф «МЕСНИКИ»
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»

20:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
22:00 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»

МЕГА

18:50 «Джедаі»
19:25 «Спорт Тайм»
19:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
21:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
23:00 Х/ф «ПОСИЛКА»

06.30 Страх у твоєму домі
07.30 Бандитська Одеса
09.45, 01.45 Речовий доказ
10.55 Пересказана історія
11.55, 05.35 Містична Україна
12.55 Божевільний світ
13.55 Природа сьогодення
14.55, 02.45 Стежина війни
15.55, 21.50 Як влаштований
Всесвіт
16.55, 20.50 Герої будівельного
майданчика
17.55, 00.45 Секретні території
18.55 Місця сили
19.50 Таємниці людського
мозоку
22.45 Орел і решка
23.45 Коза ностра
03.45 Судіть самі
04.35 Сіяя: з нами у дику
природу

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Колос - Львів. Чемпіонат
України 08:10, 22:50 Волинь
- Полісся. Чемпіонат України.
Перша ліга 10:00, 15:00, 20:15,
22:30 Футбол NEWS 10:20
«EXTRA TIME» 11:10 Ворскла
- Чорноморець. Чемпіонат
України 13:00 Yellow 13:10 НьюЙорк РБ - Атланта. MLS 15:20
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 16:15 Металіст - Альянс.
Чемпіонат України. Перша ліга
18:00 «Перша ONLINE» 18:30
«УПЛ. Розклад туру» 19:25 LIVE.
Олександрія - Металіст 1925 г.
Чемпіонат України 21:25 «УПЛ
ONLINE» 22:00 MLS. Огляд туру

ФУТБОЛ-1

К-1

ТЕТ

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Дикий ангел»
09:45 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
10:40, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
13:30, 21:00 «Інше життя»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18:10 Х/ф «ВЕЛИКЕ
ВЕСІЛЛЯ»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
13.00, 18.00 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Батли за патли
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу під
Полтавою
19.30, 22.00 Сімейка У
20.30 Танька і Володька
23.00 Одного разу в Одесі
23.30 Країна У

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
09:15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:15 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2»
12:15 Т/с «Булатов»
15:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»

НТН
06.20 «Правда життя»
07.55, 17.00 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«СИЦИЛІЙСЬКИЙ ЗАХИСТ»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+) 14.45, 23.00 Т/с
«Той, що читає думки» (16+)
18.20 «Таємниці світу»

НЕДІЛЯ, 7 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 6 ЛИСТОПАДА
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:40 Новини 07:10
Мультфільм 08:05 Д/с «Дикі
Дива» 08:25 #ВУКРАЇНІ
09:10 Телепродаж 09:40
Відтінки України 10:10 Х/ф
«ПОРУЧ З ІСУСОМ: МАРІЯ
МАГДАЛИНА» 11:50 Х/ф
«ПОРУЧ З ІСУСОМ: ХОМА»
13:40 Х/ф «ОБЛИЧЧЯ
КОХАННЯ» 15:30 Концерт
«Кобза» 16:30 Х/ф «БОГДАНЗИНОВІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»
18:50 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
21:25 Д/с «Особливий загін.
Суперчуття» 22:25, 23:00 Д/ц
«Дикий світ»

03.25 Д/п «Війна всередині
UA: ПЕРШИЙ
нас» 04.20 «Орел і решка.
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
Перезавантаження»
06:05 Антропологія 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
УКРАЇНА
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
21:00, 23:45 Новини 07:05
Україною
Енеїда 08:10 12 міфів про
06:40 Реальна містика
Донбас 08:15 Т/с «Череп
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
і кості» 09:15 Телепродаж
Сьогодні
09:50 Т/с «Серцебиття» 11:35,
09:00 Зірковий шлях
18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 12:35 Д/с «Дикі 10:00 Т/с «Мій милий знайда»
Дива» 13:10 Прозоро: про
14:35, 15:30 Т/с «Мить,
актуальне 14:00 UA:Фольк
вкрадена у щастя»
15:10, 21:45 Спорт 15:20
20:10 Ток-шоу «Говорить
Концерт «Кобза» 16:30
Україна»
Буковинські загадки 16:35
21:00 Свобода слова Савіка
Д/с «Дикі тварини» 17:00
Шустера
Прозоро: про головне 19:10,
19:35, 19:55, 20:20 Д/ц «Дикий
СТБ
світ» 22:00 Х/ф «ОБЛИЧЧЯ
05:15 Т/с «Коли ми вдома.
КОХАННЯ»
Нова історія»
06:10, 19:00, 22:50 «Холостячка
1+1
Злата Огнєвіч» 12+
06:00 «Життя відомих людей»
10:35, 23:50 «Як вийти заміж»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
16+
«Сніданок з 1+1»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
«Вiкна-Новини»
14:00, 16:45, 19:30 ТСН: 11:50, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
«Телевізійна служба
новин»
ICTV
09:25, 10:20 «Життя відомих
06:30 Ранок у великому
людей 2021»
місті
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
14:45 «Одруження наосліп»
Факти
17:10 Т/с «Величне століття.
09:15, 19:25 Надзвичайні
Роксолана»
новини
20:13 «Проспорт»
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
20:15 «Чистоnews 2021»
11:50, 13:30, 23:00 Скетч-шоу
20:20 «Ліга сміху 2021»
«На трьох» 16+
22:40 «Маскарад»
13:50 Т/с «Розтин покаже-2»
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
ІНТЕР
17:40 Т/с «Юрчишини-2»
05.20, 23.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
06:00,
07:40 «Kids time»
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00, 06:05 «Мультфільм»
06:25 М/с «Том і Джеррі»
11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «РОДИНА БЕЛЬЄ» 07:45 «Орел і решка»
09:55 «Пекельна кухня»
14.35, 15.30, 00.50 «Речдок»
12:00 «Екси» 16+
16.25 «Речдок. Особливий
13:50 «Діти проти зірок»
випадок» 18.00 Ток-шоу
15:20 Х/ф «БЛЕЙД 2»
«Стосується кожного» 20.00
17:50 Х/ф «БЛЕЙД:
«Подробиці» 21.00 Х/ф
ТРІЙЦЯ»
«007: КВАНТ МИЛОСЕРДЯ»

19:00 Х/ф «РОЗПРАВА»
20:55 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
22:55 Х/ф «АКТ ПОМСТИ»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 19:55 Топ-матч
06:10, 20:30 «FAN TALK»
08:10 Інтер Маямі - Нью-Йорк
Сіті. MLS 10:00, 15:15, 20:15,
22:30 Футбол NEWS 10:20
«УПЛ. Розклад туру» 11:10
Олександрія - Металіст 1925
Чемпіонат України 12:55
СТБ
«УПЛ ONLINE» 13:25 Газіантеп
- Касимпаша. Чемпіонат
05:15 Х/ф «МІСІС
МЕГА
Туреччини 15:30, 18:45, 22:20
ДАУТФАЙР»
06.30 Випадковий свідок
Yellow 15:40 Нива (Т) - Кривбас.
07:50 «Неймовірна правда про
08.50 Речовий доказ
Чемпіонат України. Перша ліга
зірок»
10.00 Правда життя
10:55 Т/с «Кріпосна. Жадана
11.00, 18.00 У пошуках істини 17:30 «Перша ONLINE» 17:55
любов»
12.00, 00.00 Секретні території LIVE. Бешикташ - Трабзонспор.
1+1
Чемпіонат Туреччини 22:50
19:00 «Україна має талант»
13.00 Крила війни
06:00, 07:00 «Життя відомих
22:00 «МастерШеф» 12+
14.00, 21.00 Стрільці: легенди Минай - Маріуполь. Чемпіонат
людей»
України
Дикого Заходу
ICTV
08:00 «Сніданок. Вихідний»
17.00 Природа сьогодення
ТЕТ
10:00 «Світ навиворіт»
19.00 Герої будівельного
05:00 Еврика!
18:30 «Світ навиворіт - 13.
майданчика
06.00 ТЕТ Мультиранок
05:05, 12:45, 18:45 Факти
Еквадор»
01.00 Левиний рик
10.15 М/ф «Упс! Пригода
05:40 Анти-зомбі
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 06:35 Цивільна оборона
01.55, 05.40 Містична Україна
триває»
новин»
02.55 Прихована реальність
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
07:30 Прихована небезпека
20:13 «Проспорт»
23.00 Одного разу під
08:35 Т/с «Юрчишини-2»
К-1
20:15 «Маскарад»
Полтавою
12:35, 13:00 Х/ф «ПОДОРОЖ
21:55 «Жіночий квартал»
06:30 «TOP SHOP»
13.00, 16.00, 23.30 Сімейка У
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
23:30 «Світське життя. 2021»
14.30, 17.30 Одного разу в
14:40 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
Одесі
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ» 08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
ІНТЕР
18.00 Х/ф «СУТІНКИ» (16+)
16:25 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ 09:50 Х/ф «ЗЛОМНИКИ
СЕРДЕЦЬ»
05.20 «Телемагазин»
20.30 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
МАЛІБУ»
11:50 Х/ф «ВЕЛИКЕ
05.50 «Орел і решка.
МОЛОДИЙ МІСЯЦЬ»
19:10 Х/ф «МІСІЯ
ВЕСІЛЛЯ»
Перезавантаження» 06.50
(16+)
НЕМОЖЛИВА-4:
13:30 «Орел і Решка. Дива
«Мультфільм» 07.15 Х/ф
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
світу»
«ЖАНДАРМ ОДРУЖУЄТЬСЯ»
НТН
21:50 Х/ф «МІСІЯ
09.00 «Готуємо разом.
05.50 Х/ф «НІАГАРА» 07.35
НЕМОЖЛИВА-5:
2+2
Домашня кухня» 10.00 «Все для
Х/ф «ВІЧНИЙ ПОКЛИК» 14.25
НАЦІЇ ВИГНАНЦІВ»
тебе» 11.00 «Позаочі» 12.00
06:00 «Шалені перегони 2018»
«Випадковий свідок. Навколо
Х/ф «ЙШОВ ЧЕТВЕРТИЙ
НОВИЙ КАНАЛ 07:00 «Джедаі 2020»
світу» 15.40 Т/с «Коломбо»
РІК ВІЙНИ» 13.40 Т/с «Ні
09:10 «Віпи і топи»
(16+) 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
06:00 «Вар’яти» 12+
кроку назад 2. На лінії фронту»
11:05 «Загублений світ»
«ОБЕРЕЖНО, БАБУСЯ!» 21.15
06:05
«Хто
проти
блондинок?»
20.00, 02.35 «Подробиці»
13:05 Х/ф «ВІДДАЧА»
Х/ф «НЕВЛОВИМІ МЕСНИКИ»
12+
20.30 «Місце зустрічі» 22.10
15:00 Х/ф «ЛІКВІДАТОРИ»
22.50 Х/ф «ЗВОРОТНИЙ БІК
Т/с «Плата за порятунок» 03.05 08:00, 10:00 «Kids time»
16:55 14 тур ЧУ з футболу
МІСТА» (16+)
08:05 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ
Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
«Динамо»- «Ворскла»

UA: ПЕРШИЙ

09:15 Т/с «Місце під сонцем»
17:00, 21:00 Т/с «Чесна гра»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Сурогатна матір»

21:00 Х/ф «МЕСНИКИ:
ФІНАЛ»

Гелаксі. MLS 10:00, 13:15,
14:45, 17:45, 20:15, 23:00
Футбол NEWS 10:20, 23:20
МЕГА
Yellow 10:30 Чорноморець 06.30 Випадковий свідок
Рух. Чемпіонат України 12:20,
08.50 Речовий доказ
13:00, 13:30, 15:55, 16:25,
СТБ
10.00, 03.00 Правда життя
18:55 «УПЛ ONLINE» 13:55
11.00, 18.00 У пошуках істини LIVE. Інгулець - Дніпро-1.
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
12.00, 00.00 Секретні території Чемпіонат України 16:55 LIVE.
05:55 Т/с «Список бажань»
13.00 Крила війни
10:00 «МастерШеф» 12+
Колос - Шахтар. Чемпіонат
14.00, 21.00 Стрільці: легенди
13:45 «Супермама» 12+
України 19:25 LIVE. Львів Дикого Заходу
18:40 «Битва екстрасенсів»
Десна. Чемпіонат України
17.00
Природа
сьогодення
16+
21:20 «Великий футбол»
19.00 Герої будівельного
21:00 «Один за всіх» 16+
23:30 Феєнорд - АЗ Алкмаар.
майданчика
22:10 «Таємниці ДНК» 16+
Чемпіонат Нідерландів
01.00
Сіяя:
з
нами
у
дику
23:20 «Україна має талант»
природу
ТЕТ
02.00 Містична Україна
ICTV
06.00 ТЕТ Мультиранок
05:15 Скарб нації
К-1
10.20 Х/ф «СНІГОВА
05:25 Еврика!
КОРОЛЕВА»
06:30
«TOP
SHOP»
05:30, 12:45, 18:45 Факти
12.00, 13.30, 15.00, 16.30
08:00 М/с «Кротик і Панда»
06:00 Не дай себе обдурити
Одного разу під
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
07:00 Антизомбі
1+1
Полтавою
09:35
Х/ф
«ЛЮБІТЬ
07:55 Секретний фронт
13.00, 16.00 Сімейка У
07:00 «Життя відомих людей» 08:55 Цивільна оборона
КУПЕРІВ»
14.30 Одного разу в Одесі
08:00 «Сніданок. Вихідний»
11:35 Х/ф «ЗЛОМНИКИ
09:55 Х/ф «ВОДІЙ ДЛЯ
17.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
10:00 «Світ навиворіт - 13.
СЕРДЕЦЬ»
КОПА»
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
Еквадор»
11:45, 13:00 Х/ф «РОЗЛОМ 13:30 «Орел і Решка. Дива
11:00 «Світ навиворіт»
19.20 Х/ф «СУТІНКИ.
світу»
САН-АНДРЕАС»
17:30 «Мандруй Україною з Д. 14:20 Т/с «Пес»
СВІТАНОК 1» (16+)
2+2
Комаровим»
21.40
Х/ф
«СУТІНКИ.
21:15 Х/ф «ПАДІННЯ
18:30 «Світське життя. 2021»
СВІТАНОК 2» (16+)
06:00 «Шалені перегони
ЯНГОЛА»
19:30 «ТСН-Тиждень»
2018»
23:45 Х/ф «ПАДІННЯ
НТН
21:00 «Танці з зірками 2021»
07:00 «Джедаі 2020»
ОЛІМПУ»
05.25 Х/ф «ГРАДУС ЧОРНОГО
08:20, 23:50 «Загублений
ІНТЕР
НОВИЙ КАНАЛ
МІСЯЦЯ» 07.05 Х/ф «ВСЕ
світ»
06.10 «Мультфільм»
ПЕРЕМАГАЄ ЛЮБОВ» 08.35
11:20 Т/с «Перевізник-2»
06:00 «Вар’яти» 12+
06.55 Х/ф «007: КВАНТ
«Слово Предстоятеля» 08.40
15:25 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
07:00, 09:00 «Kids time»
МИЛОСЕРДЯ» 09.00 «Готуємо
17:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2» «Випадковий свідок. Навколо
07:05 Х/ф « ЕРБИ: ШАЛЕНІ
разом» 10.00, 11.00, 12.00
світу» 11.10 Т/с «Коломбо»
19:00 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
ПЕРЕГОНИ»
«Інше життя» 12.45 «Речдок.
(16+) 14.35 Х/ф «ОБЕРЕЖНО,
СКАРБАМИ»
09:05 М/ф «Ілля Муромець і
Велика справа» 17.15
21:15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ» БАБУСЯ!» 16.15 Х/ф «СІМ
Соловій Розбійник»
Х/ф «007: КООРДИНАТИ
СТАРИХ І ОДНА ДІВЧИНА»
10:45 М/ф «Три богатирі та
«СКАЙФОЛЛ» 20.00
ФУТБОЛ-1
Шамаханська цариця»
17.45 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
«Подробиці тижня» 22.00
12:05 Х/ф «МЕСНИКИ»
МЕСНИКИ» 19.20 Х/ф
06:00, 08:00, 12:50 ТопТ/с «Ні кроку назад 2. На лінії
15:05 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
«ЗНОВУ НЕВЛОВИМІ» 22.00
матч 06:10 Бешикташ
фронту» 04.10 «Речдок»
АЛЬТРОНА»
Х/ф «БАГРЯНІ РІКИ - 2» (18+)
- Трабзонспор. Чемпіонат
18:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ВІЙНА Туреччини 08:10 Сіетл
УКРАЇНА
23.55 Х/ф «ЗВОРОТНИЙ БІК
НЕСКІНЧЕННОСТІ»
МІСТА» (16+)
Саундерз - Лос-Анджелес
06:50 Реальна містика

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
21:00, 23:55 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 Зупини
мене, якщо зможеш 14:35
Телепродаж 15:10 UA:Фольк.
Спогади 16:25 Концерт. Пісні
про кохання 17:30 Міста та
містечка. Чортків 17:40 Т/с
«Пуаро Агати Крісті» 19:55,
20:20 Д/ц «Дикий світ» 21:25
Т/с «Таємний агент» 23:15
Розважальна програма з
Майклом Щуром
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n Неспокійні серця

Фото із фейсбук-сторінки Віталія ДЕНИСЮКА.

У Володимирі пожежу гасили
35 рятувальників
На щастя, ніхто не постраждав
Сергій ВИШЕНЬКА

княжому місті на вулиці Княгині Ольги спалахнуло виробниче приміщення. На момент прибуття
співробітників ДСНС вогонь охопив весь дах.
Роботу рятувальників ускладнював сильний вітер,
тому пожежу вдалося ліквідувати тільки через дві години. На її гасіння подали дев’ять водяних стволів.
На місці події працювали 35 вогнеборців, які використовували 10 пожежних автоцистерн, автодрабину та
автомобіль оперативно-координаційного центру.
Ймовірну причину загорання встановлює спеціальна комісія. n

У

Побратими загиблого на Сході
нововолинця привітали його
маму з днем народження
Бійці вручили жінці подарунковий сертифікат
Олена КУЧМА

часник АТО Олександр Свинчук з Нововолинська
загинув у 2014-му від осколкового поранення в
бою за Савур-Могилу. До його мами, Світлани
Євгеніївни, завітали начальник Другого відділу районного територіального центру комплектації та соціальної
підтримки Олександр Кондисюк та головний спеціаліст
відділу Лариса Микитюк.
– Матір, яка родинні свята зустрічає зі сльозами на
очах, неможливо розрадити. Такі мами вже ніколи не
почують вітань від своїх синів, не отримають від них подарунків. За кожним українським воїном стоїть сильна
і тендітна жінка, яка ростила його, звичайно ж, не для
війни, – зазначила Світлана Євгеніївна. n

У

Чоловік із психічними розладами
камінням побив поліцейське
авто
Випадок стався у Нововолинську
Ірусина ПРИХОДЬКО

а вулиці Василя Стуса місцевий мешканець зненацька почав жбурляти камінням з даху будинку
у поліцейський автомобіль. Воно влучило у лобове скло та корпус автівки.
Правоохоронці затримали винуватця на місці події.
Виявилося, що чоловік з дитинства страждає психічними розладами. n

Н

Нововолинець продавав
наркотики через телеграм-канал
Чоловік зробив понад 200 закладок
із забороненими речовинами
Олена КУЧМА

-річний житель шахтарського міста попався
правоохоронцям поблизу села Воля-Любитівська Ковельського району. У салоні його
авто виявили зброю та понад 80 розфасованих пакетів із порошком, схожим на амфетамін.
За місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили понад 700 грамів психотропної речовини Альфа, 200 грамів амфетаміну та 500 грамів канабісу.
Окрім цього, у нього були електронні ваги для зважування товару, спеціальні пакети для їх фасування, а також пристрої для подрібнення та вживання
наркотичних засобів. Усе вилучене направили на
дослідження.
Виявилося, що зловмисник вів телеграм-канал
і робив закладки заборонених речовин. Він отримував їх поштовими відправленнями та збував клієнтам.
Вартість знайдених наркотичних засобів за цінами
чорного ринку становить понад 700 тисяч гривень.
Волинянину вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідство триває. n
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Віталій Денисюк і Павло Зусько, які підкорили кавказьку гору
Казбек і кабінет нововолинського мера.

«Моя мрія
здійснилася.
Я підкорив
Казбек!»
27-літній нововолинський лікар-травматолог Віталій Денисюк майже
десять років захоплюється гірським туризмом з елементами альпінізму
Алла ЛІСОВА

НЕ ЛИШЕ САМ
ПОДОРОЖУЄ, А Й
ПІДТРИМУЄ ІНШИХ

У серпні нинішнього року
соціальні мережі зарясніли
знімком, на якому заступник
директора з поліклінічної роботи КНП «Нововолинська
центральна міська лікарня»,
лікар-травматолог Віталій Денисюк разом із товаришем
Павлом Зуськом на одній
з найвищих гір Кавказу встановили прапор рідного міста. Цю
подію молоді люди присвятили
71-й річниці заснування Нововолинська і 30-літтю незалежності України.
— Мене, уродженця поліської Житомирщини, давно
манили гори. Я — із сім’ї зооветеринарів, тому, можливо, маю

ська спільнота країни об’єднана в туристичну групу «Медоходи». У ній Віталій для своїх
колег також виконує роль інструктора і поводиря на крутих
незвіданих гірських шляхах.
— Кавказ суттєво відрізняється від Карпат? — запитую
у співрозмовника.
— Він складніший за кліматичними умовами і ландшафтом. Там — каміння, в Карпатах — ліси, полонини. Але
останні три роки я мріяв про
підкорення вершини Казбек
(5054 м), яка, до речі, у два
з половиною рази і вища за Говерлу (2061 м). Відразу зауважу: це дороговартісний проєкт.
Тому гроші довелося збирати
кілька років. На щастя, зустрів
такого ж романтика нововолинця Павла Зуська, власника туристичної фірми «Пано-

для своїх колег виконує роль
« Віталій
інструктора і поводиря на крутих незвіданих
гірських шляхах.
особливе ставлення до природи і всього, що з нею пов’язано. Батьки справили неабиякий
вплив на наш професійний вибір. Старший брат — військовий нейрохірург. Я став лікарем-травматологом. Сестра
теж навчається в медуніверситеті. Наймолодший брат — десятикласник. А туристичне хобі
з’явилось само собою.
Студентські роки у Національному медичному університеті імені Богомольця поєднали Віталія з Карпатами, куди
часто вирушав із друзями. Сходили багато гірських стежок,
«брали» вершини, хоч бувало
нелегко. Поступово здобував
досвід. Тому зараз уже є позаштатним інструктором місцевих туристичних груп, які
під час відпустки супроводжує
на гірських маршрутах.
Варто сказати, що лікар-

»
ва Тревел». Спільно з іншими
учасниками готувалися до цієї
незвичайної подорожі: бігали
на великі дистанції, займались
спортом. У команді було 16 чоловік із різних куточків України
та світу.
НЕ ГІРШЕ, ЯК ВІТАЛІЙ
КЛИЧКО

У серпні 2021 року мрія молодих людей стала реальністю.
— Спочатку ми потрапили
в одне із грузинських сіл —
Степанцмінда, яке розташоване на висоті 1 740 метрів над
рівнем моря, — продовжив Віталій, — біля самого підніжжя
гори. Під керівництвом тамтешнього місцевого інструктора пройшли кількаденну акліматизацію. Потім здійснили
три пробні підйоми на висоту
3200, 3900 і 4100 метрів.
Четвертий день був трену-

вальним — туристи обв’язалися тросами і вирушили в дорогу. На висоті вони вчилися надавати допомогу, страхувати
один одного. На п’ятий день
о першій годині ночі після інструктажу та перевірки спорядження вирушили на «штурм»
вершини.
Найважчий шлях розпочався
на висоті 4 400 метрів. Сніг змінював свою структуру, місцями
був, як лід, інколи — як 40-сантиметровий шар пінопласту.
З кожним кроком самопочуття погіршувалося. Треба було
втримати рівновагу. Ще трохи
зусиль — і у другій половині дня
були вже там, де, здавалося,
до сонця і хмар — рукою подати.
Підйом зайняв близько 7 годин
із базового табору.
Попри всі труднощі, хлопці
дійшли до своєї мети. Піднялися на вершину, де замайорів
прапор наймолодшого міста
Волині. Всі, хто був у той момент поруч із Віталієм та Павлом, по-доброму їм заздрили.
Казали: в Нововолинську живуть справжні патріоти.
До слова, днем раніше Казбек підкорив мер Києва Віталій Кличко. Очевидці згадували, що навіть йому, тренованому спортсмену, підйом дався
дуже складно. Але Кличко кріпився, жартував і всім піднімав
настрій. Нововолинці теж проявили найкращі бійцівські риси
і при цьому не втратили почуття гумору. Бо вже через деякий
час Віталій Денисюк на своїй
сторінці у фейсбуці в жартівливому стилі написав: «Сьогодні, 27.09.21, в дуеті з Павлом Зуськом із мінімальним
спорядженням було виконане
безпрецедентне безкисневе
сходження на 2-й поверх міськради Нововолинська до приймальні мера Бориса Карпуса,
аби отримати почесні подяки
з нагоди Дня туризму. Спасибі!
Будемо й надалі розвиватися
разом із вами!» n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Цікавий співрозмовник

Прокурор-криміналіст Анатолій СОЛОВ’ЮК:
«Убивця-ґвалтівник 15 років
передавав мені «привіти» з тюрми»
За понад чотири десятиліття своєї професійної діяльності він розкрив сотні убивств на Волині. І здається,
що й сьогодні, у свої 85, зміг би розслідувати якусь резонансну справу, покладаючись на величезний досвід,
високий професіоналізм та неабияку інтуїцію. У Луцьку Анатолія Солов’юка називають людиною-легендою
Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

Аліна ВІТИНСЬКА

сти геть усе, що могло здатися дивним. Жінка згадала, що
ветеринар, який іноді випивав
з її чоловіком, одного разу,
коли перебрав, задивився на
їхню дочку і сказав: «Ще б таку
попробувати — і можна вмирати». Це дало підстави працівникам слідчо–оперативної
групи зайнятися перевіркою
його можливої причетності
до вбивства. Тут необхідно
сказати, що підозрюваний
на похороні ніс труну покійної. Після проведення слідчо–оперативних заходів було
доведено його вину, а згодом
відбувся суд, і він отримав

СОТНІ УБИВСТВ
І ПОКАРАНИХ

Анатолій Солов’юк народився 25 жовтня 1936 року в
селі Ратнів Луцького району.
Раннє дитинство минуло у
польському тоді Луцьку. Друга світова — перший клас.
Ратнівська семирічка. Луцьке
педучилище. Служба на Чорноморському флоті. Робота
в школі, на авіазаводі. Потім
Львівський університет. Це
перші штрихи з його біографії. Здобувши освіту юриста,
працював слідчим районної
прокуратури, згодом був помічником прокурора області
у відділі загального нагляду,
потому — 27 літ прокурором–
криміналістом. 2001 року
пішов на пенсію, але довго
не відпочивав, бо отримав
запрошення працювати провідним спеціалістом в управлінні карного розшуку УМВС
України у Волинській області,
в групі «Сова», що спеціалізувалася на розкритті тяжких
злочинів минулих років.
— Завдання криміналіста полягало в тім, що треба
було виїжджати на всі тяжкі
злочини, працюючи з оперативниками і місцевими. За рік
в області траплялося до 60
убивств. Це були 90–ті, але
тоді оперативники працювали
на совість і лишалися одиниці
нерозкритих злочинів. Усі тяжкі злочини розслідували слідчі
прокуратури. На цю посаду
брали людей совісних і досвідчених. Їхня основна робота
полягала в тому, щоб зібрати
докази, бо, як правило, при
тяжких злочинах свідки бувають дуже рідко, а тому треба
було думати, як довести вину.
Але найперше завдання —
встановити підозрюваного, —
розповів Анатолій Солов’юк.

цювали колишні ув’язнені. Там
прокладали каналізацію і обіч
дороги лежали труби. Дівчину вбили і зґвалтували, кинули в рів і присипали землею.
Тіло наступного дня знайшла
мати. За 32 метри від того місця виявили й сумку жертви, в
яку ґвалтівник заховав її одяг.
Там же була банка з олією на
якій виявили відбитки пальців,
але чиї вони — було загадкою.
А ще складність полягала в
тому, що вони були залиті олією. Застосувати традиційні
порошки для фіксації відбитків
було неможливо. Тому Анатолій Солов’юк сфотографував
їх звичайним фотоапаратом,
а банку направили на експертизу. Але там відбитків не виявили. Тому знімок став основою для доведення вини підозрюваного «хіміка» Осипенка,
який згодом отримав найвищу
міру покарання.
У злочині підозрювали
передусім колишніх в’язнів,
які працювали на будові. Але
криміналіст звернув увагу на
коменданта. Й не безпідставно — експертиза підтвердила,
що рука зловмисника відбилася на сумці дитини.
Найбільший розгул зло-

кара — це справедливе покарання
« Смертна
для убивць, на чиїх руках — смерть. Для них
не має бути жодних поблажливих умов, як це
трапляється нині.

Друзі, розповідаючи про Анатолія Івановича, казали:
«Таких зараз не роблять».

«ЩЕ Б ТАКУ
ПОПРОБУВАТИ –
І МОЖНА ВМИРАТИ»

Перший тяжкий злочин,
який йому довелося розкривати, стався в одному із сіл
Іваничівщини. Це було жорстоке вбивство дівчинки–семикласниці, яку зґвалтував і
задушив односелець.
— Чоловік купив двійко
поросят. Щоб «почистити» їх,
запросив місцевого ветеринарного фельдшера. Той зробив свою справу, і господар
поставив на стіл пляшку. Жінка
приготувала закуску, гість частувався. Почався дощ. Мати
попросила доньку пригнати з

берега гусей. Мала побігла,
ветеринар ще на кілька хвилин
залишився. Гуси прийшли.
Дівчинка ж додому так і не повернулася. Мати кинулася на
пошуки і на березі… знайшла
тіло доньки. Дівчинку вбили і
зґвалтували…
Правоохоронці одразу
шукали вбивцю серед мисливців, адже тоді тривав сезон полювання і в тих місцях
блукало чимало людей із рушницями. Допитали багатьох,
яких встановили, але результату не досягли. Коли батьки
трохи оговтались від горя,
Анатолій Іванович зустрівся з
матір’ю і попросив її розпові-

15 років позбавлення волі.
Весь цей час убивця передавав прокурору «привіти» з
тюрми. Душогуб строк відсидів, але доля розпорядилася
так, що після виходу з колонії
його вбили йому подібні...
НАЙБІЛЬШИЙ РОЗГУЛ
ЗЛОЧИННОСТІ НА ВОЛИНІ
ПРИПАВ НА 1990–ТІ

Ще одне жорстоке убивство, яке пригадав наш співрозмовник, сталося біля Нововолинська. Нині на в’їзді до
міста росте береза. Дерево
на місці трагедії посадила
мама убитої дівчинки–дев’ятикласниці. Це був 1975 рік.
Школярка їхала з Луцька до
Нововолинська. Вона купила в
обласному центрі олії (бо тоді
був дефіцит) і поверталася додому. Вийшла з автобуса біля
четвертої шахти, але… батьки
її так і не дочекалися. Неподалік була спецкомендатура, де
будували завод, на якому пра-

»

чинності на Волині припав
на 1990–ті роки. Приміром,
у 1992–му було розкрито
56 убивств, у 1998–му — 64, у
2000–му — 60.
Запитую Анатолія Івановича, як він ставиться до
смертної кари, адже, маючи
досвід розкриття тяжких злочинів, бачив і обличчя сотень
убивць, і згорьованих батьків
їхніх жертв.
— Це справедливе покарання для убивць, на чиїх руках — смерть. Для них не має
бути жодних поблажливих
умов, як це трапляється нині.
...Анатолій Солов’юк видав свої спогади у книзі «Тернистими стежками». Там, крім
жахливих історій, подробиці
яких довелося з’ясовувати правоохоронцю, ветеран
прокуратури надрукував вірші. Один із них присвячений
дівчинці, на місці загибелі якої
мати посадила дерево, — «Берізчині сльози». n

n Смачного!

Сидить Гнатик — при землі й не знати
Викопали столові бурячки? Якщо серед великих і пузатих є чимало отаких малесеньких
«гнатиків», які довго не полежать у льосі, не журіться — збережіть їх завдяки консервуванню
САЛАТ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

Він не лише смакуватиме взимку зі смаженою картоплею чи гречаною кашею — згодиться і для швидкого приготування борщу, і для
«шуби», і навіть для бутербродів
Інгредієнти: 3 кг варених буряків, 1 кг болгарського перцю, 3–4 великі цибулини, 1 скл. оцту,
1 скл. цукру, 1 скл. олії.
Приготування. Цибулю і перець покраяти соломкою, всипати у велику каструлю або миску, додати цукор, оцет і олію, перемішати й варити 20 хвилин із моменту закипання. Буряки потерти на грубу
тертку, змішати із цибулею та перцем, посолити за
смаком і тушкувати пів години, періодично помішуючи. Гарячим розкласти у стерильні банки і закатати
стерильними кришками.

«ШВИДКИЙ БОРЩ»

Спростити приготування
тування цієї традиційної
ожна не лише завдяки виукраїнської страви можна
користанню купованих
их заправок — зробіть
шу
свою, анітрохи не гіршу
мідоІнгредієнти: 1 кг помідоибулі,
рів, 1 кг моркви, 1 кг цибулі,
усти,
3 кг буряків, 2 кг капусти,
0,5 кг болгарського перцю,
л. цукру,
100 мл оцту (9%), 1 скл.
і.
1 скл. олії, 3–4 ст. л. солі.
мідори,
Приготування. Помідори,
перець і цибулю дрібно порізати. Моркву і буряк
натерти. Капусту нашаткувати. Овочі склас-Фото із сайту nashedelo.biz.ua.

ти у велику каструлю, перемішати, додати цукор та
сіль. Тушкувати 30 хвилин, періодично помішуючи.
Готову заправку гарячою розкласти в слоїки, закатати й обгорнути ковдрою до повного охолодження.
КОНСЕРВОВАНІ БУРЯЧКИ

Урожай
р
дрібних
др
коренеплодів можна просто
заховати в банки
— взимку як знайдете!
ба
Інгредієнти:
буряки, оцет, сіль.
Інгр
Приготування. Коренеплоди дуже реПри
тельно вимийте і відваріть до готовності
тель
у великій
кількості води з 1–2 столовими
ве
лож
ложками
оцту. Коли схолонуть, виберіть і
почи
почистіть, а рідину процідіть через марлю,
складе
складену в кілька шарів. Заповніть буряками
(біль
(більші порозрізайте навпіл) літрові слоїки,
зали
залийте відфільтрованим відваром, дода
дайте на кожну банку по 1 ст. л. солі та по
2 ст. л. оцту. Стерилізуйте 25 хвилин
і закатайте. Такі бурячки згодяться
для приготування
п
різноманітних салатів,
борщу (до
(д нього, до речі, можна додавати й
мар
маринад). n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
E-mail: volyn476@gmail.com

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

РІЗНЕ

l Продається земельна ділянка (0.17 га)

l Продам швейну машинку (б/в). Ціна 3 000

під забудову (1 км від Луцька). Власник. Тел.
099 36 99 683.
l Продається приватизована земельна
ділянка (0.17 га) с/г призначення. Можна під
забудову. 1 км від Луцька. Тел. 096 11 33 905.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль (вітчизняного чи іноземного виробництва, на євробляхах) у
будь-якому стані. Тел.: 066 77 09 243, 050 24
20 244.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продам картоплезбиральні комбайни
«AННА» (привезені з Польщі), гноєрозкидач,
сівалку «Нодет», тюковку «Сіпма». Ціни договірні. Тел.: 050 56 24 572, 095 44 35 663, 098
03 93 636.
l Куплю різні запчастини до вітчизняної
картоплесортувалки КСП. Тел.: 068 56 40
474, 050 61 07 082.
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 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.

грн. (м. Ківерці). Тел. 096 36 19 682.

l Продам недорого холодильник «Дніпро»
(б/в) у робочому стані. Тел. 095 90 05 624.
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 з доставкою (5-6 т, у межах
50 км від Луцька), а також дрова рубані, чурки,
пісок, щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 62 16 400,
068 20 84 863.
l Продам жом, торфобрикет, цеглу (нову та
б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу
сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l 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 молочну тільну корову (Маневицький район). Отел у листопаді (4 теля). Тел. 098
41 64 192.
l Продам дві корови (тільні другим телям)
у Рожищенському районі. Ціна 19 000 і 23 000
грн. Тел. 068 13 89 596.
l Продам молоду робочу кобилу (7 років).
Ціна 23 000 грн. м. Ківерці. Тел. 096 36 19 682.
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 Загублене посвідчення учасника аварії на
ЧАЕС (серія А № 365849), видане 23.02.1999 р.
на ім’я Шнайдюк Неля Володимирівна, вважати
недійсним.
l Загублений дозвіл (№ 5545948) на виконання міжнародних вантажних перевезень, виданий
1.01.2021 р. Федеральним міністерством транспорту та інфраструктури Федеративної Республіки Німеччина на ім’я Обруснік Андрій Феодосійович, вважати недійсним.
l Загублене свідоцтво (930-р) на право власності на нерухоме майно, видане 24.03.2011 р.
відділом реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Луцької
міської ради на ім’я Пожидаєв Ігор Олексійович
та Пожидаєва Анна Ігорівна, вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області
ОГОЛОШУЄ ПРО НАМІРИ
отримати Дозволи на викиди забруднювальних речовин стаціонарними
джерелами майданчика, що знаходиться за адресою:
смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич,
39 Для обігріву приміщень відділення ПФУ
встановлено новий твердопаливний котел
марки ALTEP, який в якості палива використовує деревину та торфобрикет.
Під час роботи котельного обладнання
в атмосферне повітря виділяються такі за-

бруднювальні речовини, як діоксид азоту,
сірчистий ангідрид, суспендовані речовини,
оксид вуглецю, парникові гази (метан, НМЛОС, оксид діазоту, діоксид вуглецю).
Концентрації забруднювальних речовин
у викидах від котла знаходяться в межах,
дозволених законодавством і не впливають

на підвищення рівня фонового забруднення
в районі розташування підприємства.
При виникненні аварійних ситуацій ризик без зворотних втрат по відношенню
до навколишнього середовища несуттєвий
через незначні об’єми впливу і тривалості їх
дії. Очікуваний вплив господарської діяльності вважається допустимим.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися у Камінь-Каширську райдержадміністрацію протягом місяця від дня опублікування оголошення в ЗМІ.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо

Пані Іванна

Учасниця «Битви екстрасенсів» 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108

www.volyn.com.ua

Колектив ТзОВ «Газета Волинь» висловлює щирі співчуття редактору відділу реклами Сергію Бороху та його родині з приводу
тяжкої непоправної втрати — передчасної
смерті сестри дружини
Ірини Степанівни
ЧОП.
Земний шлях цієї доброї, гарної і людяної жінки обірвався у 32 роки. Ірина Чоп була начальницею відділу
ДРАЦСу у Камінь-Каширському районі, колеги називали її взірцем порядності та гідності. Вона була люблячою донькою, ніжною мамою і коханою дружиною.
Розділяємо біль, разом із вами молимося за спокій душі
покійної і просимо Бога дарувати їй Царство Небесне.

19 жовтня на 72-му році життя перестало битися серце ветерана карного розшуку та боротьби
з організованою злочинністю
Леонтія Петровича
БАЧИНСЬКОГО.
Ветерани карного розшуку
Волині глибоко сумують з приводу смерті колишнього колеги
і висловлюють щирі співчуття
рідним та близьким покійного.
Нехай земля йому буде пухом.
Світла пам’ять про нього назавжди збережеться у наших серцях.

Що віщують зорі
Гороскоп на 1 — 7 листопада
ОВЕН. Ви зможете проявити
ваші ділові якості, що сприятливо
позначиться на ваших професійних
успіхах. На роботі вам будуть потрібні
методичність і дисципліна, які в комбінації з організаторськими здібностями можуть
творити дива. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Будьте акуратні й терплячі в справах: тільки так ви доб’єтеся бажаної мети. У вихідні перед вами
відкриються нові обрії. Краще з усією
рішучістю позбутися зайвого мотлоху
й порадувати себе якою–небудь новинкою.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Багато чого доведеться починати з чистого аркуша.
Але здатність мріяти й втілювати свої
мрії в життя допоможе вам упоратися
з будь–якими перешкодами та труднощами і швидко досягти бажаної мети.
Можливо, ви одержите пропозицію руки і серця. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Планові заходи можуть зірватися, зате те, що буде виходити
спонтанно, пройде чудово. Вихідні
гарні для роздумів і прогулянок. Вас
можуть ощасливити своєю появою
друзі. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Віддаючись розвагам, намагайтеся не занадто заважати іншим,
інакше вам, напевно, зіпсують усе
задоволення. Ймовірна цікава ділова
поїздка, яка надасть нові можливості.
Вдалий час для змін в особистому житті.
Сприятливий день — четвер, несприятливий
— вівторок.
ДІВА. Настав період, коли ви можете з легкістю подолати багато перешкод та бар’єрів. А також вдалий
час для налагодження нових зв’язків
і контактів. Але варто знизити навантаження на роботі, а краще й зовсім відкласти
всі серйозні справи. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Не поспішайте будувати
сміливі плани й строго слідувати їм.
Цей час сприятливий для того, щоб
спокійно пливти за течією. Справи
на роботі будуть складатися вдало,
що дасть змогу багато чого встигнути. Сприятливий день — середа, несприятливий —
п’ятниця.
СКОРПІОН. Ви будете щасливі,
як ніколи. Навіть якщо кому–небудь
спаде на думку перешкодити вам,
нічого не вийде. Якщо ваші дії будуть
поєднувати одночасно напористість і сміливість, тоді в бізнесі можна досягти відмінних
результатів. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Намагайтеся більше
часу проводити подалі від суєти та
масового скупчення людей. Добре б
не перевантажувати себе справами,
н а роботі бажано враховувати інтереси колег
і проявляти ініціативу, йдучи на компроміс.
Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Бажано спокійно і без
суєти займатися своїми справами.
Цей період стане вдалим для вирішення багатьох проблем, відкладених
у довгий ящик. Можливо, надійде пропозиція
про підвищення по службі. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Тиждень виявиться
яскравим, динамічним й досить продуктивним. Ви будете багато спілкуватися, але не поспішайте записувати в друзі нових знайомих. Більше прислухайтеся до порад колег і дійте спільно.
Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
РИБИ. Навіть те, що не було вам
потрібним, може виявитися важливим. Якщо зможете грамотно відкоригувати свої плани, це наблизить вас
до заповітної мети. Але ви ризикуєте
зустріти таємний опір недоброзичливців. Обійдіть ці підводні камені. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.

СПОРТ
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Знову обдинамилися,
але нарешті зазоріли
Українські клуби у першому колі групових турнірів
єврокубків забили один гол на трьох, а пропустили –
19…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга чемпіонів, груповий турнір. Група Е. 3-й
тур. «Барселона» (Барселона, Іспанія) – «Динамо»
(Київ, Україна) – 1:0 (Жерар
Піке, 36 хв.)
20 жовтня 2021 року. Барселона. Стадіон «Камп Ноу».
45968 глядачів. Головний суддя – Клеман Тюрпен (Франція).
Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» встановили
вкрай сумний антирекорд Ліги

Л

2 листопада «Динамо» зіграє з «Барселоною» у Києві,
а донецький «Шахтар» 3 листопада спробує у Мадриді
взяти реванш у «Реала» за
розгромні домашні 0:5.
Ліга конференцій, груповий турнір. Група С. 3-й
тур. «ЦСКА» (Софія, Болгарія) – «Зоря» (Луганськ,
Україна) – 0:1 (Аллах’яр
Сайадманеш, 64 хв.)
21 жовтня 2021 року. Софія. Стадіон «Васил Левски».
3158 глядачів. Головний суд-

ніколи в історії цих змагань два клуби з однієї країни
« Щене завершували
перше коло групового турніру з нулями
у графі «забиті м’ячі».
»
чемпіонів. Ще ніколи в історії
цих змагань два клуби з однієї
країни не завершували перше
коло групового турніру з нулями у графі «забиті м’ячі». Натомість пропускати наші вміють
хвацько: у воротах динамівців
уже побувало шість м’ячів, у
воротах «гірників» – сім…
В іншому матчі групи Е нестримна мюнхенська «Баварія» у другій половині другого
тайму на виїзді декласувала
лісабонську «Бенфіку» нашого
Романа Яремчука, відвантаживши із 70-ї по 84-ту хвилини
у ворота португальців відразу
чотири м’ячі. Тож Роберт Левандовський і компанія у першому колі здобули розгромні
перемоги над усіма трьома
суперниками із загальним рахунком 12:0…
Турнірна таблиця групи Е:
Команда І В Н П М
«Баварія» 3 3 0 0 12–0
«Бенфіка» 3 1 1 1 3–4
«Барселона» 3 1 0 2 1–6
«Динамо» 3 0 1 2 0–6

О
9
4
3
1

дя – Мануель Шутенгрюбер
(Австрія).
Хоч якось зберегти обличчя українського футболу вдалося «Зорі». Підопічні
Вік тора Скрипника у Софії
видряпали перемогу в 31-разового чемпіона Болгарії.
Красивий влучний постріл
на рахунку 20-річного іранця
Аллах’яра Сайадманеша. І це
– єдиний гол, забитий трьома українськими клубами у
трьох турах групового раунду
єврокубків…
В іншому матчі групи С
норвезький «Буде-Глімт»
знищив італійську «Рому»
самісінького Жозе Моурінью
– 6:1!

(067)
(068)
(068)
(068)

М
1
2
3
4

О
7
6
3
1

4 листопада «Зоря» прийматиме ЦСКА у Запоріжжі. n

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

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

www.volyn.com.ua
Головний редактор
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ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

«Хлопці зайшли у роздягальню
так, наче ми програли…»
Так прокоментував довгоочікувану перемогу свого клубу
помічник головного тренера «Волині» Тарас Михалик (на фото)
Фото із сайту fcvolyn.net.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша ліга. 15-й тур.
«Волинь» (Луцьк) – «Кремінь» (Кременчук) – 3:2 (1:0 –
Іван Цюпа, 13 хв.; 1:1 – Денис
Галата, 17 хв.; 2:1 – Сіаваш Хагназарі, 24 хв.; 3:1 – Артур Рябов, 35
хв.; 3:2 – Денис Галата, 67 хв.)
22 жовтня 2021 року. Луцьк.
Стадіон «Авангард». 1200 глядачів. Головний суддя – Степан Лапко (Львів).
Луцька «Волинь» уперше в сезоні спромоглася забити три м’ячі
в одному матчі й здобула перемогу після серії із трьох безвиграшних поєдинків. До того ж матч за
участю «хрестоносців» видався
найрезультативнішим. Та й загалом тур був багатим на голи – глядачі побачили їх аж 28!
У турнірній таблиці Першої ліги
продовжує впевнено лідирувати
харківський «Металіст». На черговий домашній поєдинок «жовто-синіх» прийшло 26668 глядачів.
На усі інші матчі туру, разом узяті, –
майже у п’ять разів менше (5580).
А вже завтра, 29 жовтня,
«Волинь» розпочне друге коло
домашнім поєдинком із «Агробізнесом» – початок матчу на «Авангарді» о 17.30. Нагадаємо, що 24
липня у Волочиську ці команди в
рамках першого туру зіграли внічию 2:2.

Ч

ЗА ВОРОТАМИ

Турнірна таблиця групи С
Команда
І В Н П М
«Буде-Глімт» 3 2 1 0 9–2
«Рома»
3 2 0 1 9–7
«Зоря»
3 1 0 2 2–6
ЦСКА (Софія) 3 0 1 2 1–6

Р Е К Л А М А

+38
+38
+38
+38

15

n Перша ліга

n Спорт

М
1
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3
4
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Тарас
МИХАЛИК, помічник головного тренера «Волині»:
«Хотілося б привітати команду
з набраними трьома
очками, для нас це
було основним.
Гра була більше
для глядачів, для
тренерів – це трішки
такий валідол. Не хотіли до цього
доводити, але сталося як сталося.
У нас молода команда, для хлопців кожна гра – як новий урок, вони
вчаться, набираються досвіду.
Я їм сказав у роздягальні, і
Альберт Георгійович їм говорив:
щоб грати на досвіді, треба той
досвід мати. Замість того, щоб
заспокоїти гру та забити четвертий гол, зробити більше замін, аби
дати пограти іншим хлопцям, ми
пропустили другий гол. Кінцівка
нам дещо зіпсувала настрій, але
найголовніше для нас було здобути ці три очки. Хлопці зайшли
у роздягальню так, наче ми програли, – засмучені, злі. Може, це
й добре – хай вчаться!».

Сьогодні Тарасові Миколайовичу Михалику – 38 років. Бажаємо йому
багато голів від підопічних у чужі ворота!!!

Результати 15-го туру в
Першій лізі: «Волинь» – «Кремінь»
– 3:2; «Прикарпаття» – «Альянс» –
3:1; «Полісся» – «Кривбас» – 1:2;
СК «Краматорськ» – «Нива» – 2:0;
ФК «Ужгород» – «Олімпік» – 1:3;
«Металіст» – «Поділля» – 3:0;
«ВПК-Агро» – «Гірник-Спорт» – 1:2;
«Оболонь» – «Агробізнес» – 3:1.

М
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Турнірна таблиця Першої ліги:
Команда
I В Н П М
«Металіст»
15 12 2 1 39-8
«Кривбас»
15 9 4 2 28-15
«Оболонь»
14 8 3 3 18-10
«Альянс»
14 8 2 4 25-16
«Олімпік»
14 7 2 5 18-14
«Прикарпаття» 15 6 4 5 21-16
«Нива»
15 5 4 6 13-17
«Гірник-Спорт» 15 5 4 6 12-15
«Волинь»
13 4 6 3 14-15
СК «Краматорськ» 13 6 0 7 13-18
«Поділля»
15 4 5 6 13-14
«Полісся»
11 5 1 5 14-12
«Кремінь»
15 4 1 10 14-29
«Агробізнес»
15 2 6 7 12-21
«ВПК-Агро»
14 3 1 10 8-20
ФК «Ужгород» 15 2 3 10 12-34

В гонці бомбардирів лідирує Матеус Вієйра Кампос
Пейшоту («Металіст») – 11 голів (3 – з пенальті).
Тим часом в УПЛ неабияк
«запалив» ще один «жовто-синій» харківський клуб – «Металіст 1925», який з рахунком
4:0 розтрощив «Інгулець».
Наставника харків’ян Валерія
Кривенцова визнали кращим
тренером туру, а автора одного із голів – 21-річного атакувального півзахисника Дмитра
Криськіва – гравцем туру.
Результати 12-го туру в

Приймальня 723894
Уліцький Василь Михайлович

головного редактора
Римар Микола Анатолійович
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Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
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Економіки
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72-38-94
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Харчук Олена Андріївна

72-38-94
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УПЛ: «Десна» – ФК «Олександрія» – 1:1;«Металіст 1925»
– «Інгулець» – 4:0; «Верес» –
ФК «Маріуполь» – 2:0; «Ворскла» – «Шахтар» – 0:2; «Чорноморець» – ФК «Львів» – 1:1;
«Рух» – «Минай» – 2:2; «Динамо» – СК «Дніпро-1» – 2:0;
«Зоря» – «Колос» – 1:0.
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Турнірна таблиця УПЛ:
Команда
І В Н П
«Динамо»
12 10 2 0
«Шахтар»
12 9 2 1
«Ворскла»
12 7 3 2
«Зоря»
12 7 2 3
СК «Дніпро-1»
12 7 1 4
ФК «Олександрія» 12 5 4 3
«Металіст 1925» 12 6 1 5
«Верес»
12 5 3 4
«Десна»
12 5 3 4
«Рух»
11 3 3 5
«Колос»
11 3 2 6
ФК «Минай»
11 1 5 5
«Інгулець»
11 2 2 7
ФК «Львів»
12 1 4 7
«Чорноморець» 12 1 4 7
ФК «Маріуполь» 12 1 1 10

726121

Коваленко Оксана Анатоліївна
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770770

Приватних оголошень
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В гонці бомбардирів попереду Віктор Циганков («Динамо») – 9 голів (4 – з пенальті). n

Тимощук Руслана Борисівна

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович
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n Хочу бути Маминим Сонцем!

Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.

Спочатку Бог дав родині Славіка і Марка, а потім – Злату і Ліну.

«Татові доці» завжди наввипередки біжать до Дмитра,
коли він повертається з роботи.

Дівчинка-сирота Злата
завдяки газеті «Волинь»
стала золотцем для тата і мами
Закінчення. Початок на с. 1
Тамара ТРОФИМЧУК

«НАМ ПРОПОНУВАЛИ
ЗВЕРНУТИ УВАГУ
НА КОГОСЬ ІНШОГО,
АЛЕ МИ ХОТІЛИ САМЕ ЇЇ»

Родина Буряковських,
яка удочерила нашу героїню,
наче зійшла зі сторінок глянцевого журналу, — як уособлення української мрії. Молоді, освічені, успішні (мама
— вчителька англійської мови,
тато — програміст), мають
четверо прекрасних дітей
(два хлопчики і дві дівчинки),
гарну п’ятикімнатну квартиру, автомобіль. Тато забезпечує сім’ю матеріально, мама
займається господарством і
дітьми, возить їх машиною до
школи і на приватні заняття.
Дім Буряковських — повна
чаша, діти ростуть у достатку
і любові. Злату вважають по–
справжньому рідною. Словом, ідилія. Різдвяна казка.
Сидячи в затишній вітальні, де є чимало фотографій
Злати, Валентина Буряковська розповідає, що бажання
взяти в родину сироту у них
з’явилося давно. Ще в студентські роки вона була во-

лонтером баптистської церкви «Нове життя» в інтернаті,
що на вулиці Дубнівській, і
знає, як живеться дітям без
сім’ї. Разом із майбутнім чоловіком вони також допомагали обласному Будинку
дитини, інтернату в Затурцях. Згодом пара одружилася, з’явилося двоє синочків.
Батьки хотіли ще й дівчинку,
але дві вагітності мами закінчилися погано, і, за словами
лікарів, шанси мати маля були
мізерні.
У цей час Валентина прочитала на сайті нашої газети
розповідь про Злату. Показала статтю чоловіку. Він сказав,
що дівчинку шкода і треба
більше про неї дізнатися. У
Службі в справах дітей і в Будинку дитини їх попередили,
що маленька має цілий букет
хвороб, незряча на одне око,
то, може, краще звернути
увагу на когось іншого? Але
Буряковські хотіли саме Злату. «Не знаю, чи це від Бога,
але наше серце прихилилося
до неї», — каже Валентина.
Батьки взялися за справу
серйозно. Оформили опікунство на пів року, перевірили
стан здоров’я Злати в державних і приватних клініках,

www.volyn.com.ua

переконалися, що немає діагнозів, з якими не могли б
упоратися. Все ніби йшло до
фінішу, але тут Валентина дізналася, що… вагітна. Виникла
дилема: що робити, адже замість двох дітей з’являється
четверо?! Вагання були, але
рішення прийняв тато: «Раз
Бог так дає, значить, нам

яка раніше бувала в дитбудинках, знала, що це означає. «Їх же не люляють, як народжених удома. І це хитання
було неначе заколисування.
Наші хлопчики раніше такого
не бачили, тому навіть трохи
боялися. Але я пояснювала,
що просто її ніхто не брав на
ручки, тому вона так привчила

Буряковських — повна чаша, діти ростуть
« Дім
у достатку і любові. Злату вважають
по–справжньому рідною.
»
треба це прийняти». І поїхали
в дитбудинок забирати Злату.
«МОГЛА ПЛАКАТИ
БЕЗ УПИНУ
40 ХВИЛИН І ПРИ ЦЬОМУ
РОЗХИТУВАТИСЯ,
НАЧЕ ВХОДИЛА У ТРАНС»

Подальша правдива розповідь Валентини свідчить:
прийняти в родину дитину–
сироту — справа благородна, але дуже непроста. Потрібен час, щоб маля звикло
до батьків, а вони — до нього.
Наприклад, Злата могла плакати без упину 40 хвилин і при
цьому розхитуватися, наче
входила у транс. Валентина,

себе заспокоювати», — говорить мама.
Наступною проблемою
стала їжа. «Злату не можна
було забрати з кухні, бо вона
розуміла, що там ще залишаються продукти. От поклала
я їй у тарілку порцію, але на
столі ще є, і в каструлі також.
Крім того, є холодильник, в
якому завжди лежить щось
їстівне. Тому вона постійно
рвалася на кухню. Дійшло до
того, що чоловік прибив цвяшок на дверях, щоб показати:
будь–коли сюди не можна,
тільки в певний час». Хтось на
це може сказати, що дитина
в сиротинці недоїдала, але

Валентина, маючи педагогічну освіту і досвід роботи,
розуміла проблему глибше.
«У дитбудинку була система:
їм приносять сніданок чи обід
і ставлять на стіл. Більше в
полі зору їжі немає. Це не те,
що вона недоїдала. Швидше
один із небагатьох моментів
чогось приємного — чи то насичення, чи заспокоєння».
Третя проблема була ментальна. Злата погано концентрувала увагу, запам’ятовувала. У корекційному центрі,
куди її мама привела на перевірку, виявили, що в три роки
розвиток дівчинки відповідав
півторарічному. Працювати
слід було негайно й інтенсивно. Тож Злату спершу віддали
в приватну студію раннього
розвитку, а коли почався карантин, мама взялася вчити
її сама. «Наприклад, я давала
їй яблуко: кусай. Потім запитую: «Що це?» Вона скаже:
«Яблуко». Запитую через дві
хвилини — вже не може згадати». Важко давалися назви
тварин. На запам’ятовування
слова «коза» пішов цілий місяць. Вивчити шість тваринок
було гігантською роботою.
Але десь за три місяці в
неї відбулося «включення».
Злата почала більше і швидше відтворювати інформацію,
говорити. Вивчила предмети побуту, кольори, фігури.
Перейшла до букв і письма.
Припинилися її плачі з розхитуванням, внормувалася
проблема з їжею. Тепер вона
активна чотирирічна дівчинка,
дружелюбна, життєрадісна.
Загалом, щоб описати
все, що зробили Буряковські
для своєї прийомної доньки,
не вистачить газетної шпальти. Це були б історії про те, як
Валентина перед народженням найменшої Ліни купила
Златі нову ляльку, ліжечко,
пелюшки. Вона хотіла, щоб
донька не ревнувала до немовляти, а разом із мамою
бавила своє дитя. Або про те,
як мама здивувала окулістів,
коли самотужки виявила, що
на друге очко дівчинка трохи
бачить, і віддала її в дитсадок
для дітей із вадами зору. Чи
як знайшла старших сестер і
брата Злати, і тепер підтримує з ними стосунки. Або як
помітила у доньки музичні
здібності і відвела на приватні
уроки вокалу та гри на фортепіано. І ще багато чого іншого, що роблять люблячі батьки
для своїх дітей. n
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Шлях до виставок у Європі
почався в Луцькій художній школі
Цими днями до 60–ліття закладу відкрили виставку робіт випускників різних років
Аліна ВІТИНСЬКА

иректор Іван Гаврилюк
розповів, що перший
випуск був у 1965 році.
У перші дні свого заснування школа налічувала 65 учнів,
нині їх — близько 600.
— Це свідчить про інтерес
до образотворчого мистецтва
і до самовираження у цій сфері, — каже директор.
Деякі випускники уже навчаються і працюють за кор-

Д

школа дала великий поштовх
« Художня
для найсміливіших починань в житті
і для розвитку.
доном. Один із колишніх учнів,
Роман Петрук, має звання заслуженого діяча мистецтв.
Випускниця 2004 року, живописець Ірина Зиза розповіла, як пов’язала своє життя із
мистецтвом. Одного дня вона

»
ліпила з мамою вареники і
почула по радіо рекламу, що
художня школа набирає учнів.
Це був останній день подання
документів. Тож поїхала і записалася на екзамен. Після
художньої школи Ірина про-

У день ювілею в очільника мистецького закладу Івана Гаврилюка
був сонячний настрій.

довжила навчання в Луцькому
вищому професійному училищі будівництва та архітектури,
згодом вступила до технічного
університету на спеціальність
«дизайн». Художня школа,
каже, дала їй великий поштовх
для найсміливіших починань у

житті і для розвитку. Сьогодні
Ірина Зиза — авторка персональних та колективних виставок в Україні та Європі, зокреРимі.
ма у Р
имі.
им
і. n
Відеорозповідь про виставку дивіться наа сайт
сайті
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