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Коли очікувати
першого снігу:
прогноз народного
синоптика с. 11

Такого батька
і каструвати не гріх:
зґвалтував 10-річну
доньку

n Із перших уст

Фото із сайту ukr.media.

Така почесна і важка професія шахтаря, на жаль, в Україні
стає непотрібною...

с. 7
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«Купувати вугілля
за кордоном, а не добувати
своє — це корупція»
Яка ситуація на нововолинських
копальнях, чому прохідники стають
зайвими, що спричинило занепад
шахтарського санаторіюпрофілакторію — про це розмова
з головою Волинського
теркому працівників вугільної
промисловості Романом
Юзефовичем (на фото)
Алла ЛІСОВА

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

n На вістрі болю

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

НЕМА ПРОХОДКИ — НЕМА КОПАЛЬНІ

— Романе Віталійовичу, кажуть, недалекий той час, коли
Нововолинськ може втратити статус шахтарського міста?
— Загалом ситуація на підземках критична. Копальня
№ 9 перейшла в третю категорію. Вона зареєстрована як окрема юридична фірма, що має пряме фінансування і дозвіл
на доопрацювання всіх шахтних виробок до 2022 року. З діючих копалень залишилася лише шахта «Бужанська», але про
кількість видобутого там вугілля навіть соромно говорити.
В структуру ДП «Волиньвугілля» входить ще «Волиньвантажтранс» та профілакторій «Шахтар», розташований у селі Павлівка. На шахті № 10 пройшла реорганізація — «Передпускова
дирекція» об’єдналася з червоноградською «Дирекцією з будівництва об’єктів». Поки що там лише йде відкачування води
та виконуються інші нагальні роботи для підтримання копальні
в безаварійному стані.

Закінчення на с. 12
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
бетоняра, арматурника, електрозварника,
монтажника залізобетонних конструкцій,
стропальника, штукатура, автокранівника.
Офіційне працевлаштування. Вахтовий метод
роботи: 15 днів через 15.
Забезпечення житлом та спецодягом.
ТЕЛ. 0509770080.

ПРОСТАТИТ — НЕ ВИРОК!
100% ПЕРЕМОГА НАД ПРОСТАТИТОМ!

У залі люди аплодували їм стоячи і кричали: «Браво!».

Лежачий після інсульту
пересів в інвалідний візок,
щоб… затанцювати
«Ми з вами, Володю, ще закружляємо у вальсі», –
цими словами три роки тому директорка Горохівського
психоневрологічного інтернату, заслужена працівниця
соціальної сфери України Юлія Ковальчук повернула до
життя одного із найбільш зневірених своїх підопічних.
І вони таки закружляли у «Вальсі дощу»!
Закінчення на с. 9

COVID-19 забрав життя уже 64447 українців, у тому числі
1574 волинян і 1632 рівнян. Не ризикуйте – зробіть щеплення!

Мене звати Микола. Колишній військовий,
нещодавно одружився. Пенсію отримую не погану, думав, поживу на старості! Та ще і з молодою
дружиною. Та де там! Спочатку — біль в паху, то
печіння, то різкий. А коли почав бігати «по-маленькому» разів по 7 за ніч — злякався. Звернувся до лікаря.
А він став лякати мене імпотенцією, аденомою, операцією.
Виписав ліків на 5 моїх пенсій. От я і віддав всі накопичення.
Вживав ті ліки 3 місяці, але тільки гірше ставало — болі посилилися, про молоду дружину і думати не міг.
Та був одного разу в Києві і пішов в міську поліклініку. Там
лікар пояснив, що якщо вчасно подбати про здоров’я, то хвилюватися нічого, а ті, хто виписує дорогі ліки, правди не скажуть, бо
на цьому наживаються. І дав мені книгу «Друге серце чоловіка».
«Почитай, — каже, — сам все зрозумієш і розберешся». Я «проковтнув» книгу за день.
Почав слідувати рекомендаціям і всього за 2 місяці:
9відчуваю себе чудово;
9до туалету не бігаю постійно;
9молода дружина задоволена;
9і все це — без хімії!

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

Рекомендую всім!

До 25.11.2021 р. ціну на книжку знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160
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Фото із сайту belarus24.by.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
5 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 6.57, захід — 16.31, тривалість дня — 9.34).
Місяць у Скорпіоні. Дні Місяця 1/2.
Іменинники: Олександр, Володимир, Максим.
6 ЛИСТОПАДА

Фото з фейсбук-сторінки Старовижівської селищної ради.

Яку маршрутку чекає козак на коні
У Мизовому, що
в Старовижівській громаді,
оригінально розмалювали
автобусну зупинку
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

обру справу ініціювали староста села Григорій Воробей
і небайдужі місцеві жителі.
Люди власноруч відремонтували
і облагородили місце. Розфарбували споруду в українському стилі,
зобразивши на стіні козака-вершника.
— Час, дощі і негоди зруйнували її. Сіра й непривітна, вона
зустрічала та проводжала місцевих і гостей. Нині селяни тішаться оновленою зупинкою, а ті, хто
проїздить повз, — теж любуються
оригінальним розписом, — йдеться на сайті селищної ради.

Д

Голова Волинської ОДА
захотів знятися
у фільмі
Юрій Погуляйко
(на фото) виявив
ініціативу знятися
в кінострічці про з’їзд
монархів у Луцьку

П

8 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 6.50, захід — 16.26, тривалість дня — 9.24).
Місяць у Стрільці, Козерозі. Дні Місяця 4/5.
Іменинники: Антон, Василь, Дмитро.
9 ЛИСТОПАДА

10 ЛИСТОПАДА
Інколи, щоб реалізувати добру
справу, не треба багато зусиль!

Завдяки продавчині з ринку
волинські села і міста
«обійнялися добром»
Ви також можете
долучитися до проєкту
і допомогти
нужденним
Тетяна МЕЛЬНИК

учанка Вікторія Пащенко
працює
на «Північному» базарі. На робочому місці вона
займається тим, що збирає
одяг, іграшки, їжу, посуд
та інші речі, які потім відвозить самотнім пенсіонерам,
малозабезпеченим родинам
і людям з інвалідністю. Акцію
жінка назвала «Село і місто
обіймаються добром».
— Олія, цукор, гречка,
рис, крупи, консерви — дають, хто що може. А на солодощі пенсіонери чекають,
як малі діти, — розповіла
волонтерка.
У вихідні Вікторія їздить

Л

містом і збирає продукти від
охочих допомогти. Щонеділі разом із однодумцями
розвозить зібране тим, хто
потребує піклування, у різні
села.
— Бачу, як бідно живуть
українці, багатодітні сім’ї,
люди з інвалідністю, одинокі… І мені не байдуже, — зауважила жінка.
Вікторія пояснила, чому
так назвала свою справу.
Каже, хоч нікого ні про що
у селах не просила, але ніколи не поверталася з порожніми руками. Селяни
передають фрукти, горіхи,
картоплю. Все жінка віддає
містянам на ринку безплатно.
Ті, хто потребує допомоги або ж навпаки — хоче
допомогти, можуть зателефонувати волонтерці
за номером 050 56 43 933.

Шановні працівники соціальної сфери!
Відзначення Дня працівника соціальної сфери — справедлива шана
держави і подяка жителів області
за вашу працю, яка сповнена гуманізму, милосердя, любові і тепла
Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, людей похилого
віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї,
допомагаєте їм здолати життєві
труднощі, повірити в себе і свої можливості.
Така повсякденна увага, підтримка і допомога є важливою складовою реалізації державної соціальної політики, в центрі
якої є людина.
о
Бажаємо вам та вашим родинам міцного
ла,
здоров’я, щастя, домашнього затишку і тепла,
му.
творчого натхнення і високого професіоналізму.

7 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.02, захід — 16.27, тривалість дня — 9.26).
Місяць у Скорпіоні. Дні Місяця 24/25.
Іменинники: Валерій.

Сонце (схід — 7.03, захід — 16.25, тривалість дня — 9.22).
Місяць у Козерозі. Дні Місяця 5/6.
Іменинники: Андрій, Валентина.

Олена БОРИСОВА

ро це розповів заступник голови облдержадміністрації Андрій Ярмольський під час
світського рауту, приуроченого допрем’єрному показу кінострічки «Чому я живий» у Луцьку.
За його словами, мальовничий Луцьк має всі
шанси стати епіцентром української кіноіндустрії.
— У 2029 році ми будемо відзначати 600-ту річницю з’їзду монархів у нашому обласному центрі.
Це перший прототип європейського союзу і НАТО,
який відбувся у 1429 році. Тому до 2029-го хочемо
зняти про це фільм. Голова Волинської ОДА Юрій
Погуляйко виявив ініціативу знятися в цій стрічці.
Думаю, буде хороший тизер. Це можливість розвивати кіноіндустрію на Волині. Організаційний
комітет вже створений, — зазначив посадовець.
Інформацію підтвердив і генеральний продюсер фільму, голова правління Одеської кіностудії
Андрій Осіпов.

Сонце (схід — 6.58, захід — 16.29, тривалість дня — 9.31).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. Дні Місяця
2/3.
Іменинники. Петро, Іван, Микола, Вікторія.

Хай спільними зусиллями
і спільною працею будується щасливе майбутнє України, добробут
і гідне життя громадян області!
Натхнення вам і творчих успіхів
у вашій благородній справі!
З повагою
Сергій СТРАШНИЙ,
директор департаменту
соціального захисту
населення
Волинської ОДА,
Галина МИКИТЮК,
голова Волинської
обласної
організації
профспілки працівників
соціальної сфери.

Сонце (схід — 7.05, захід — 16.23, тривалість дня — 9.18).
Місяць у Козерозі, Водолії. Дні Місяця 6/7.
Іменинники: Дмитро, Микола, Степан,
Анна.
11 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.07, захід — 16.22, тривалість дня — 9.15).
Місяць у Водолії. Дні Місяця 7/9.
Іменинники: Олексій, Василь, Анастасія.

n Погода

Добрий час, щоб
женитися!
Предки вірили, якщо 4 листопада
дощитиме, то зима вже близько.
А ще вважали листопад місяцем весіль
і вінчань — «свадебником», позаяк
закінчилися польові роботи і запасів
є вдосталь. Казали, якщо на весіллі
багато страв, то пара матиме фінансову
стабільність. Щоправда, одружитися
треба встигнути до Різдвяного посту, який
розпочинається 28 листопада
а прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 5 листопада буде хмарно
з проясненням. Вітер західний, 7–12 метрів
за секунду. Температура повітря по області —
плюс 8–13 градусів, у Луцьку — 10–12. За багаторічними спостереженнями, найтепліше
цього дня було у 2014-му — плюс 19, а найхолодніше — 1988-го — мінус 10 градусів.
6-го — мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — від нуля до 5 градусів тепла, вдень — плюс 5–10.
7-го збережеться хмарна погода. Опадів
не передбачається. Вітер південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі від нуля до 6 градусів тепла, удень –4–9.
8-го — хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура вночі — від нуля до плюс
5 градусів, вдень — плюс 3–8.
У Рівному 5 листопада впродовж дня
утримається хмарна погода. Вранці піде
дрібний дощ, який до полудня має закінчитися. Температура повітря — плюс 8–13 градусів.
6-го удень ненадовго проясниться, а ближче
до вечора знову буде хмарно. Температура —
4–10 градусів тепла. Наступного
дня небо вкриється хмарами, але
опадів не буде.

З

Ведуча рубрики
Аліна ВІТИНСЬКА.
Тел. 72-39-32
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n Made in Volyn
Фото з архіву компанії «Кроноспан УА».

ропейський Союз тисне на Україну,
аби анулювати його або модифікувати. Однак варто створити підґрунтя для розвитку деревообробки
в Україні. Електронні аукціони можуть бути, але з чіткими умовами.
Повинні функціонувати довгострокові контракти, які б забезпечували
стабільність виробнику — це так
звані оферти, що гарантують забезпечення деревиною до 50% обсягу
минулорічної переробки.
Прозорі правила гри, підтримка
українських переробників — запорука стабільного розвитку галузі.
Особливо коли в неї вже інвестовано більш ніж пів мільярда євро. Чому
інші країни прагнуть, аби з деревини
виробляти більше продукції і її відправляти на експорт, а наша — ні?
БІЗНЕС ЗАЦІКАВЛЕНИЙ
У ВІДНОВЛЕННІ ЛІСОВИХ
РЕСУРСІВ

Такий вигляд має «Кроноспан УА» з висоти пташиного польоту.

Генеральний директор ТОВ «Кроноспан УА»
Наталія Покінська.

Проблеми ринку деревини змусили
«Кроноспан УА» долучитися
до створення законів
Ця нововолинська компанія буквально за декілька років пройшла шлях від одного з найбільших підприємств
Волині до лідера всієї української деревообробної галузі. Компанія «Кроноспан» активно розвивається,
інвестує в Україну понад пів мільярда євро, дає достойну роботу сотням українців. Але сучасні вітчизняні
реалії ведення бізнесу змушують її не зупинятися, а перейматися масштабними проблемами лісової,
деревообробної та меблевої галузей. Що спонукало підприємство стати активним учасником процесу
розробки нового законопроєкту «Про ринок деревини» — в інтерв’ю з генеральним директором ТОВ
«Кроноспан УА» Наталією Покінською (на фото)
Алла ЛІСОВА

ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ
ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

— Два останні роки видалися
непростими, — розпочала Наталія Петрівна. — Займалися нарощуванням виробничих потужностей на підприємстві в Нововолинську — на новозбудованій лінії
OSB та реконструйованій — ДСП.
Паралельно освоювали інвестиції
на заводі в Городку на Рівненщині.
Цьогоріч подолали численні штучні перешкоди, перейшли в активну фазу будівельно-монтажних
робіт. Обсяг інвестицій на Рівненщині становить понад 400 млн
євро — це одне з найбільших капіталовкладень у розвиток України
за останні роки. Вже освоїли перші 250 млн євро. Тепер це велике
підприємство, яке займає площу
в 90 га та зводиться з використанням найсучасніших технологій.
На мегабудівництво залучено майже 600 спеціалістів-будівельників
та монтажників. Про його обсяги
красномовно свідчить той факт, що
для забезпечення залізобетонними конструкціями були задіяні всі
українські виробники таких будівельних матеріалів. До кінця року
маємо запустити першу лінію, наступного року — другу.
— Наталіє Петрівно, а коронавірус вам не став перешкодою
у реалізації планів?
— Намагалися долати проблеми. Зараз боїмося, аби знову
не ввели локдаун. Бо тоді під загрозою буде приїзд спеціалістів з-за
кордону для запуску заводу. Ми
на рівні всієї oрганізації відповідально ставимося до здоров’я наших
працівників. Тому максимально до-

носимо до свого колективу інформацію про необхідність вакцинації.
40 відсотків персоналу вже отримали щеплення, плануємо, що в листопаді це буде мінімум 60 відсотків.
— Чи збереглася тенденція
щодо зростання попиту на вашу
продукцію?
— Незважаючи на торішній
локдаун, спостерігаємо й надалі
затребуваність продукції українських меблевиків, а отже — є попит

мул і потенціал для розвитку в порівнянні з іншими країнами. Якщо,
наприклад, торік у Польщі обсяг
експорту меблів становив 12 млрд
євро, то в нас всього 600 млн євро.
А це — робота тисяч громадян і відповідно — податки. Одна з причин,
які гальмують розвиток деревообробних підприємств, — відсутність
правил гри на українському ринку
деревини. Постійно змінюються
умови її продажу, проведення аук-

нашу думку, в законі необхідно прописати
« Наумови
щодо першочергового забезпечення
деревиною українських деревообробних
підприємств, які здійснюють глибоку переробку
деревини саме в Україні, і лише потім
відправляти необроблену деревину за кордон.
Україна повинна експортувати готову продукцію!
А цього немає.

»

і на нашу сировину. Однак зараз
в економіці новий неприємний «челендж» — здорожчання енергоносіїв, що суттєво впливає на будь-яке
виробництво та спричиняє зростання собівартості продукції. Спочатку
плитних матеріалів, а потім і готових меблів. У той же час найбільше
непокоїть суттєве підвищення цін
на деревину в Україні. Адже через
високу собівартість наша продукція
може стати неконкурентоздатною
на міжнародних ринках.
ЧОМУ ПОТРІБНІ ЧЕСНІ
ПРАВИЛА ГРИ?

— Саме тому ви включилися
в розробку проєкту закону «Про
ринок деревини»?
— Деревообробна і меблева
галузі України мають високий сти-

ціонів, виникає штучний дефіцит
продукції, ціни необґрунтовано
зростають.
— Які ще фактори могли
вплинути на цей негативний
процес?
— Є сезонний ажіотаж навколо
цін на сировину, який виникає час
від часу. Але хаос на ринку деревини спостерігається вже другий
рік поспіль. Скасували будь-які
правила торгівлі, які діяли раніше,
а нових — сталих і збалансованих — не запровадили. Відтак переробники не мають гарантій, що
згодом можна придбати необхідні
обсяги деревини, ціна на які не буде
захмарною.
Вся ця ситуація спонукає нас
обрати активну суспільну позицію та разом з Європейською

бізнес- асоціацією, Українською
асоціацією меблевиків, асоціацією «Меблідеревпром» долучитися
до створення збалансованого законопроєкту «Про ринок деревини». Це непросто. Але добре, що
в народних депутатів теж є бажання
вирішувати проблему та допомагати українським підприємствам.
Зараз розроблена вже третя версія законопроєкту парламентського комітету з питань економічного
розвитку. Саме її рекомендовано
до першого читання. Однак і його
треба буде доопрацьовувати
та вносити правки під час другого
читання. На нашу думку, в законі
необхідно прописати умови щодо
першочергового забезпечення
деревиною українських деревообробних підприємств, які здійснюють глибоку переробку деревини
саме в Україні, і лише потім відправляти необроблену деревину
за кордон. Україна повинна експортувати готову продукцію! А цього немає. Як результат, новозбудована лінія OSB у Нововолинську
працює лише на 60 відсотків потужності, тоді як український споживач
змушений купувати імпортну OSB.
Тому сподіваємося, що депутати
підтримають пропоновані правки
до законопроєкту. А це врешті виведе ринок деревини з кризи.
— Пригадую, шість років тому
депутати прийняли мораторій
на експорт необробленої деревини. Це не допомогло?
— Мораторій дав певний позитивний ефект для економіки, але
часу його дії та стимулів для розвитку переробки в Україні все-таки
замало. Крім того, уряд програв
Євросоюзу арбітражний спір щодо
скасування мораторію. Зараз Єв-

— Наталіє Петрівно, побутує
думка, що із збільшенням потужності переробних підприємств
знищуються ліси — легені нашої
землі.
— Ми інвестуємо сотні мільйонів євро і зацікавлені в стабільній роботі в Україні багато років. Для цього
лісові ресурси повинні використовуватися раціонально та примножуватися. Держава має системно збільшувати рівень лісистості, ефективно
за лісами доглядати. Для цього ми,
бізнес, платимо податки, купуємо
деревину за ринковими цінами.
Ці кошти якраз і потрібно спрямовувати на висадку нових лісів. Ми
не зацікавлені в безконтрольному
експорті необробленої деревини
за кордон. Ми — за сталий розвиток і відновлення лісів. За те, аби
лісгоспи сертифікували деревину
за стандартами FSC і могли довести
аудиторам, що всі вирубки проведені законно. Впевнена, що лісопереробники можуть бути забезпечені
сировиною без жодної шкоди для
навколишнього середовища.
— Що нового вдалося зробити останнім часом в екологічному плані?
— Питання збільшення екологічної безпеки для «Кроноспану»
завжди пріоритетне. Тому ми намагаємося бути лідерами в галузі
в царині екологічних новацій. Для
зменшення негативного впливу
автотранспорту на навколишнє
середовище переходимо на постачання сировини залізницею — зараз маємо 236 вагонів-лісовозів,
ще 100 плануємо придбати. Купили електричні навантажувачі замість дизельних. Попри карантин
та пандемію в 2020–2021 роках
введені в експлуатацію та ефективно працюють два сучасні електростатичні фільтри вологої очистки
WESP — на лініях з виробництва
ДСП та ОСП. Така система очистки
дає змогу до 95% зменшити викиди пилу та запах, що утворюються
в процесі сушіння деревини.
У квітні 2021 року «Кроноспан»
реалізував проєкт GROW. Наші працівники висадили близько 16 тисяч
саджанців сосни і дуба на території
Володимир-Волинського лісгоспу.
Це традиційна акція, яку ми намагаємося проводити щорічно.
— Які принципи, крім стабільного, ефективного і чіткого
циклу виробництва, сповідує
«Кроноспан УА»?
— Соціальні програми благодійництва, де перше місце зайняла
боротьба з COVID–19 і допомога
з ремонтом у міській лікарні. Друге — підтримка навчальних закладів. Ми повинні робити все, аби діти
не виїжджали з нашого та інших міст.
Тоді не буде відчуватися нестачі кадрів і молодь працюватиме на розбудову рідного регіону. n
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n Рейтинги

Вперше після виборів: Зеленський —
політик, якого не люблять найбільше
українців
31,9% респондентів за жодних обставин не проголосують
за Володимира Зеленського як за кандидата у президенти України
Фото із сайту actual.today.

Ольга СОКОЛОВА

ро це свідчать результати опитування авторитетного Центру
Разумкова. Таким чином глава
держави вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків.
Тим часом за Порошенка за жодних обставин на президентських виборах не проголосує 31,6% виборців,
за Медведчука — 24,7%, за Бойка —
24%, за Ляшка — 15%, за Тимошенко — 13,8%.
Опитування Центру Разумкова також підтвердило останню тенденцію
до зниження електоральної підтримки Зеленського, яку фіксують і інші
соціологічні служби. За нього на виборах президента України готові проголосувати 18,7% усіх респондентів.
За Петра Порошенка — 12,7%.
Інші кандидати суттєво відстають
від лідерів. Юрій Бойко — 6,2%, Дмитро Разумков — 5,5%, Юлія Тимошенко — 5% усіх опитаних. Інші кандидати
мають меншу підтримку.
Якби другий тур виборів президента проводився зараз, то до нього
знову потрапили б Зеленський та Порошенко. Перший взяв би 55,6%,
а другий — 44,4%.
Як відомо, у квітні 2019 року у другому турі Володимир Зеленський
набрав 73,22% голосів, Петро Поро-

П

n Факт

43% дорослого населення України не готові вакцинуватися від
COVID-19, навіть незважаючи на всі обмеження, свідчить опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

n Пряма мова
Юрій КАМЕЛЬЧУК,
народний депутат від фракції
«Слуга народу», відомий
негативним ставленням до
вакцинації, не планує
робити щеплення
від COVID-19 навіть у
зв’язку з тим, що для
входу до парламенту потрібна
вакцинація або ПЛР-тест:

«

ПЛР-тест – і все. Робитиму
за свій рахунок. Необхідність
здавати тест за 800 грн раз на три
дні не вплине суттєво на моє фінансове становище.
вище.
На щастя, є заощаощадження за багато
ато
років підприєммницької діяльності.
ності.
Все гаразд. Я впевпевнений, що зможу
жу
впоратися з
цією ситуацією.

73,22% йому тепер тільки сниться…

половину президентської каденції Володимир Зеленський
« Завтратив
майже 20% підтримки, натомість підтримка Петра
Порошенка на майже 20% зросла.
»
шенко — 24,45%. Таким чином за половину президентської каденції Володимир Зеленський втратив майже

20% підтримки, натомість підтримка
Петра Порошенка на майже 20%
зросла.

КОМЕНТАРІ

Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст
і публіцист:
«На тлі значного падіння
рейтингу президента-популіста Володимира Зеленського, який зіткнувся з викриттям своїх офшорних схем та економічними проблемами, в Україні, як на дріжджах, росте
рейтинг звільненого з посади Голови
Верховної Ради Дмитра Разумкова.
До обрання спікером він працював…
головою президентської партії «Слуга
народу» і був головним політтехнологом Зеленського у скандальній виборчій кампанії 2019 року… Факт є фактом:
виборець Зеленського відвертається
від свого недавнього кумира, але залишається «колективним Зеленським»
і намагається знайти «справжнього»
«слугу», без офшорів і друзів на посадах. А професійні політики дивляться
на це нове божевілля в надії, що підсилення позицій Разумкова хоча б розпорошить голоси популістськи налаштованих виборців…».
Олексій
ГОЛОБУЦЬКИЙ,
політолог:
«Загалом це було би
нормально і нестрашно —
падіння рейтингів і високий
антирейтинг посеред каденції, —
якби це було наслідком жорстких реформ, непопулярних, але корисних
для країни рішень абощо. Але в Зеленського це наслідок тотального
провалу в усьому… Він сподівався
втримати рейтинг відсутністю активної позиції щодо вакцинації: тоді
він не дратуватиме ні тих, хто «за»,
ні тих, хто «проти». Натомість отримав невдоволення обох груп і втрату
рейтингу серед обох таборів. Та й
взагалі все, за що не візьметься, —
все виявляється провальним планом, наскільки б виграшно не звучало в анонсах». n

n Новини одним абзацом
 Американська преса опублікувала
супутникові знімки, які свідчать про перекидання і нарощування військ Росії наа
кордоні з Україною. Серед підрозділів, якіі
почали перекидати до регіону наприкінціі
вересня, є елітна 1-ша гвардійська тан-кова армія, сформована для проведення
я
операцій на всіх рівнях. Утім, таку інфор-мацію секретар РНБО України Олексій
й
Данілов назвав «свідомою дезінформа-цією»! Він закликав ЗМІ показати знімки
и
з місць дислокації російських військ, якіі
були там місяць тому та два тижні тому..
Фото, переконаний Данілов, не відрізнятимуться. То виходить, що американці
наговорюють на росіян? Чи це українська сторона натягнула рожеві окуляри?

 З одіозного Віктора Медведчу-ка зняли домашній арешт. Печерськийй

районний суд призначив народномуу
депутату від ОПЗЖ інший запобіжний
захід – особисте зобов’язання. Медведчук, зокрема, не може виїжджати із
Київської області без дозволу слідчого
і повинен повідомляти про зміну свого
місця проживання. Йдеться про розслідування так званої «кримської» справи
про держзраду – кума Путіна підозрюють
у розграбуванні національних ресурсів у
Чорному морі. Втім, Медведчук все одно
залишиться під домашнім арештом у
своєму маєтку, але вже в іншій справі –
за фактом державної зради і сприяння
терористичній діяльності щодо постачання вугілля з ОРДЛО.

 31 жовтня на 104-му році життя помер відомий запорізький ветеран Другої
світової війни, учасник Сталінградської
битви Іван Залужний (на фото). Вліт-

ку 2014-го він поховав свого єдиного
онука, який пішов захищати Україну від
російських окупантів. Доброволець Національної гвардії Іван Гутнік-Залужний

загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.
Його дід-вет
дід-ветеран активно підтримував
підт
місцевих атовців.
Попри вік, Іван Залужний протистояв
про
пропаганді ворога, а
в 2017 році разом зі
з стрільцем УПА
У Степаном
Пепан
трашем
став обличчям
інформаційної
м
кампанії
до
кам
Дня пам’яті
та примиФото із сайту korupciya.com. рення. Світла
пам’ять Героям!

 У Тернопільській області на території недіючого молокозаводу селища Товсте знайшли новонародженого
хлопчика в пакеті. Малюка виявила

місцева мешканка. «Жінка, проходячи
повз, почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то побачила немовля.
Вона забрала його, занесла в місцеву
їдальню та викликала поліцію», – повідомили копи. Хлопчик доношений, народжений приблизно за добу до того,
як його знайшли. Малюка доправили
до лікарні з переохолодженням, але загрози життю немає. Породілля наразі
невідома.

 У Єгипті в одному із готелів на курорті в районі Хургади масово отруїлись
туристи. Йдеться про понад 40 відпочи-

вальників з Росії і 11 з України. За словами речника Міністерства закордонних
справ України Олега Ніколенка, «стан на-

ших громадян задовільний, госпіталізації вони не потребують». «Після спалаху
отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю», – повідомив
він. У мінтуризму Єгипту стверджують,
що інцидент трапився через «людську
помилку».

 Відомий український артист, соліст групи «Друга ріка» Валерій Харчишин вперше розповів, що лікарі діагностували у його сина невиліковну хворобу.

За словами співака, дитина хворіє вже
четвертий рік, вона зупинилася в розвитку і страждає від болю. Але точного
діагнозу Харчишин не назвав. «Я думав,
що страшніше за смерть нічого немає,
але це набагато важче, тому що, коли
твоя близька людина, твій син, залишається вдома поруч з тобою, але він змінюється... зрештою, залишається тіло,
а душа... він просто поступово йде. Це
коли ти любиш свою дитину, вона у твоєму уявленні одна, а приходиш додому
– це інша людина. Просто витягли з неї
все зсередини», – сказав співак. Валерій Харчишин з 2009 року одружений з
Юлією Кузьмінською. Пара виховує трьох
синів.

 На Закарпатті 11-річна жителька
села Гать завагітніла від киянина та готується народжувати сина. Мати дівчинки

заявила, що відповідальність за виховання онука візьме на себе. Сім’я проживає в одному з ромських поселень.
Відомо, що батько майбутньої дитини
живе в Києві та нічого не знає про вагітність Біани. Дівчинка з ним познайомилася, коли її сім’я працювала в Київській
області на одному зі звалищ. При цьому
вони не знають, хто він і як його звуть. «У
нас в сім’ї троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати», – заявила мама вагітної. n
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«Якби не Никонюк, то наше Городище
ніколи б не стало таким європейським»
Катерина ЗУБЧУК

«І Я З СІМ’ЄЮ ЖИВУ
В ОДНОМУ З ТИХ БУДИНКІВ,
ЯКІ В ГОСПОДАРСТВІ
ЗВОДИЛИ ДЛЯ МОЛОДИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ»

Про село — яким воно було,
яким стало — ми говорили із головою Городищенської громади
Світланою Соколюк. Агроном
за спеціальністю, Світлана Василівна уже багато літ на державній службі. Власне, відтоді,
як село перестало бути бригадним підрозділом колгоспу
з центром у Чарукові, а згодом
і свою сільраду мало. Жінка родом із Рівненщини. А сюди приїхала в 1985 році за направленням із дипломом Горохівського
радгоспу-технікуму.
— На Львівській трасі неподалік Городища побачила великий стенд з написом: «Слава
праці!», — пригадує. — Подумала, що, мабуть, тут багато
молоді живе, що село, як мовиться, ходить у передовиках.
А виявилося, що лише два роки
тому воно було відокремлене
від Чарукова й тут уже був свій
колгосп із назвою «Росія»…
Контора господарства розташовувалася в старенькій
хатині. Школа — у чотирьох
пристосованих приміщеннях,
Будинок культури — такий же,
повоєнний. А це ж уже 1980ті! І хто знає, чи затрималася б
на Волині рівненчанка, якби
в Городищі не почалися зміни,
завдяки яким неперспективне
село розбудувалося…
— Анатолій Никонюк вдихнув у нього нове життя, — каже
Світлана Василівна. — Він побудував школу, яку ми відкрили
в 1992-му, дитячий садочок,
Будинок культури. Люди побачили хороші дороги. А ще і в Городищі, і в Мартинівці та Григоровичах, які теж належали
до колгоспу «Росія», звів десь
тридцять будинків для молодих
спеціалістів. В одному з них
і наша сім’я живе (Світлана Ва-

« Щороку
5–6 мільйонів
гривень (а цьогоріч
буде й більше)
спрямовуємо
на благодійність.

»

силівна тут і кохання своє зустріла, заміж вийшла. — Авт.).
Пройдіться з хати в хату, поговоріть з людьми — і вам кожен
скаже, що якби не Никонюк,
то наше село ніколи б не стало
таким європейським. Він хоче,
аби молодь, без якої нема перспективи, не розліталася по світах, і все для цього робить.
Так було і під час першого
приходу Анатолія Олександровича в це село, так є і тепер,
коли він ось уже майже двадцять років очолює господарство
ТзОВ «Городище» (перерва була
з 1997 по 2002-й, коли чоловік
із сім’єю переїхав у Гірку Полонку, оскільки дружина тяжко захворіла й хотіла вмирати

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Фото з архіву Городищенської громади.

Закінчення. Початок на с. 20

воза тягнути. А вже шість років, як покинув пити, і все у нас
добре. Ніхто не скаже, що наші
діти ходять з торбами по селу
і просять їсти. Що стараються
помогти комусь і копійку свою
заробити — коником підвезти з поля картоплю, буряки,
то таке є. І, мабуть, не тільки
в нашій багатодітній сім’ї. Але ж
хіба то погано?
«І ПРО ГОСПОДАРСТВО
ДБАЄМО, І ПРО ТЕ, АБИ
ГРОМАДА РОЗВИВАЛАСЯ»

Багатодітна мати Марія Неведюк ростить із
чоловіком дванадцятьох синів та дочок і знає, як то
важливо, коли вдома є добре оплачувана робота.

Офіс ТзОВ «Городище» не зрівняти з тією старенькою
хатиною, в якій колись була контора колгоспу,
де починав головувати Анатолій Никонюк.

у своїй хаті). Без перебільшення, за словами голови громади,
Анатолій Никонюк врятував господарство від занепаду, розвинув його — нині в обробітку
10 тисяч гектарів землі, орендованої не лише в Луцькому
районі, а й на Рівненщині.
«ЗАВДЯКИ ТАКОМУ
ГОСПОДАРНИКУ ЛЮДИ
ВДОМА РОБОТУ МАЮТЬ»

Про те, яким було Городище колись, добре знає Софія
Панасюк, з якою ми того дня
зустрілися. Софія Пахомівна
недавно відзначила поважний
ювілей — 85-річчя. Хоч родом
вона із Несвіча, Городище давно стало їй рідним, бо ж дев’ятнадцятилітньою сюди прийшла
працювати в місцеву бібліотеку.
Тут заміж вийшла, трьох дітей
дав Бог подружжю. На жаль,
рано, маючи лише 37 років,
жінка овдовіла, тож доньок
і сина вже самотужки піднімала. І хату, яку починала будувати
з чоловіком, сама викінчувала.
У батьківській оселі залишився
син Роман із сім’єю, а дочки порозліталися.
— Багато літ, — пригадує
жінка, — Городище було бригадним селом, яке занепадало. І так було до кінця 1980-х,
аж поки Никонюк не почав
розбудовувати його. Завдяки
такому господарнику люди роботу мають не десь на чужині,
а вдома.
Онук Софії Пахомівни,
як каже жінка, то ще їздить
на заробітки, а от син шоферує у ТзОВ «Городище». І свою

Софію Панасюк у день її 85-ліття вітала
з ювілеєм голова Городищенської громади
Світлана Соколюк.

До багатьох титулів Анатолія Никонюка
нинішньої осені додався ще один – він тепер
ще й Почесний громадянин Луцького району.

господарку родина тримає —
техніку придбали, щоб поле
було чим обробляти. А от корову, як і багато хто в селі, збули й
«живуть, як у Європі: кожен займається тим, що йому під силу
й приносить якийсь дохід».
У такому селі й багатодітна
сім’я дає собі раду, як довелося
почути від матері дванадцятьох
дітей Марії Неведюк. У вересні
цього року жінка народила найменшенького Тимофійка, тож
зараз перебуває у декретній
відпустці.
— А до цього працювала дояркою, — розповідала
вона. — Хоч маю статус багатодітної матері і вже пенсію
одержую, але велику сім’ю непросто утримувати на такі гроші, тож не сиділа вдома. Тим
більше, що заробіток на фермі

хороший — 12–13 тисяч. Тимофійко трошки підросте — знову вийду. Поки буду на роботі,
чоловік догляне за меншими
дітьми — він працює в охороні
в основному в нічну зміну. Як
я і вдома, то всю важчу роботу
по домашньому господарству
бере на себе — шкодує мене.
А господарство чимале —
і коник, і корівка є, і шестеро
свиней, щоб у морозилці м’ясо
не виводилося. Та ще й бичків
подружжя годує, бо ж «скоро
два солдатики з армії вернуться, то треба буде одягнути
їх». Жінка не робить секрету
з того, що не завжди чоловік був
«таким хорошим».
— Якийсь період він випивав, — зізнається, — а то не
життя: коли стільки дітей,
то треба удвох свого спільного
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І насамкінець була, звичайно, зустріч із Анатолієм Никонюком, про якого стільки хорошого почула від мешканців
Городища. Анатолій Олександрович — заслужений працівник сільського господарства
(це почесне звання одержав
ще за Президента Ющенка),
«Людина року- 2021», а нинішньої осені став ще й Почесним
громадянином Луцького району. Так поцінована його праця.
А він нею живе — це відчувалося в розмові з перших слів
чоловіка. Згадалися і далекі
1980-ті, коли ще зовсім молодим почав господарювати в Городищі, і те, що з роками йому,
уродженцю Шклиня на Горохівщині, це село стало особливо
дорогим. Зокрема, як розбудовував його, дбав про молодих
спеціалістів і про те, аби в новій
школі діти не мерзли у класах
з бетонною підлогою, покритою
сяким-таким лінолеумом, як передбачалося проєктом, а «лісу
із Закарпаття навозив і зробив
підлогу дерев’яну». Коли мова
зайшла про те, що люди мають
роботу і не тягнуться за закордонними заробітками, Анатолій
Олександрович сказав:
— Ясно, що тепер при потужній техніці робочих рук треба значно менше, як колись.
Але на сьогодні в господарстві
зайнято не менш як 120 мешканців Городища. І заробітки
у них добрі. Механізатори мають по 30, а то й 50–60 тисяч
гривень.
А ще наголосив ось на чому:
— Ми і про господарство
дбаємо — це само собою зрозуміло, і про те, щоб громада
розвивалася. Щороку 5–6 мільйонів гривень (а цьогоріч буде й
більше) спрямовуємо на благодійність. Те, щоб перекрити адмінбудинок, Будинок культури,
потягло понад 3 мільйони. Я Городищенську сільраду колись,
скажемо так, породив — через
Верховну Раду добивався, щоб
вона тут була, а тепер стараюсь
із громадою, в якій об’єдналося
21 село, співпрацювати. Інакше
бути не може, якщо хочеш, щоб
людям краще жилося. n
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Пані Іванна

Учасниця «Битви екстрасенсів» 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108
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n Отакої!
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n Про це говорять

Фото із сайту pravda.com.ua

А дехто каже, що за цими словами — просто жіноча помста.

Спортсмен із Луцька
перевіз контрабандою
ікони у Росію і отримав
грамоту «ДНР»?
Колишня дружина ексгравця національної збірної
України з футболу, уродженця Луцька Анатолія
Тимощука Надія Навроцька (обоє на фото)
розповіла, що той вивіз у Росію колекцію їхніх сімейних
образів на 10 мільйонів євро

«В

переконана, що
« ізЯ Росії
Тимощук
не збирається
взагалі ніколи
повертатися
в Україну.

»

(на другій сходинці Андрій
Шевченко — 111).
P. S. Анатолій Тимощук
має право на сторінках «Волині» висловити свою позицію з приводу звинувачень
ексдружини.
КОМЕНТАР

Олег ШАРП,
дипломат і блогер:
«От зовсім не здивований! Хоча за часів гри
Анатолія Тимощука у збірній
він єдиний серед гравців, хто
завжди давав інтерв’ю виключно (дуже гарною) українською
та любив це робити, обгорнувшись в український прапор.
Але потім потрапив до пітерського «Зеніта» й одразу перейшов на російську — в місцевих ЗМІ він давно вже співає
кремлівські наративи про «мишебраття».
Ну а те, що ви бачите, — логічний вчинок людини без совісті, Батьківщини та самоповаги.
Агов, лучани, а ви знаєте, що цей «хвутболіст» — досі
почесний громадянин вашого
міста?». n

n Пряма мова
Сергій ТАРАН, політолог, про кадрову політику
Володимира Зеленського:

«

Хотіли потрапити у Польщу
з фальшивими
COVID-сертифікатами
Шістьох волинян спіймали з підробленими свідоцтвами
про вакцинацію. Тепер за це їх притягнуть до відповідальності
Марія КАЩУК

Лія ЛІС

ін колись розповідав, що це українське надбання і таке
інше. Але вивіз їх до Росії, і вони
перебувають у підвалі його помешкання. Це були наші ікони,
але, по суті, не можна вивозити такі цінності з України», —
розповіла Надія Навроцька.
Також стало відомо, що
у перші роки російсько-української війни Анатолій Тимощук отримав грамоту від
керівництва «ДНР». «З Донецька Анатолій теж вивіз через свої зв’язки наше майно,
все, що міг, до Росії. А чому б
і ні? У перші роки війни Тимощук одержав навіть якусь грамоту від керівництва «ДНР».
Тож із Донецька також може
вивозити, що хоче. Тому я переконана, що із Росії Тимощук
не збирається взагалі ніколи
повертатися в Україну. Колись
були варіанти повернутися через Шевченка, Павелка чи Ахметова. Але не думаю, що він
цього хотів насправді», — вважає Надія Навроцька.
Екскапітан збірної України Анатолій Тимощук працює
в Росії тренером з 2017 року.
Він є асистентом головного
тренера пітерського «Зеніта». Під час кар’єри футболіста Тимощук зіграв за «Зеніт»
150 матчів. Вигравав з росіянами Кубок УЄФА. За збірну
України провів 144 матчі —
найбільше серед усіх гравців

Уся країна в ці дні обговорювала, як поліція купила липові сертифікати на ім’я відомого телеведучого
Савіка Шустера. Зловмисників, які продавали, навіть не зупинило зіркове ім’я.

По суті, на посади у Кабмін у нас призначають людей без розуміння,
яку роботу вони мають виконувати. Єдина робота,
бота, яку точно
повинні взяти на себе «слуги» Зеленського, – це брати на
себе у разі потреби негатив: грати «поганих бояр»,
яр», аби на
своєму контрасті показувати, що «цар – хороший»
ший» (звідси
такі дивні кадрові знахідки у «слуг», як Верещук,
ук, Тищенко
або Арахамія).
Про професійну логіку та здатність проводити
ити реформи
ову політику
у Зе-владі ніхто ніколи не говорить. Про кадрову
Зеленського треба мислити як про кастинг – на роль
ан імені
чергових медійних корабельних сосен на «Титанік
Зеленського».

юбомльський відділ
Ковельської окружної
прокуратури скерував
до суду шість обвинувальних
актів у кримінальних провадженнях про використання фальшивих офіційних документів. Слідство встановило, що правопорушники,
аби мати змогу перетнути
державний кордон України
без перебування на самоізоляції, звернулись до невстановленої особи та домовились про виготовлення
й купівлю підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Однак спритників із
липовими паперами викрили
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працівники Державної прикордонної служби, і за вчинене вони відповідатимуть
перед судом.
До речі, в Україні використання завідомо підробле-

У Польщі за підробку COVID–сертифікатів
« нашим
співвітчизникам загрожує до трьох
з половиною років обмеження або позбавлення
волі.

»

ного документа карається
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на
строк до двох років.

n Нічого собі!

Ввозив літак
за ціною авто
і поплатився
У Ковельському районі
судили керівника
ТОВ «Техніка та обладнання»,
який хотів обдурити державу
Іван ПЕТРУК

червня 2021 року в зону митного
контролю поста «Ягодин» на в’їзд в
Україну з Республіки Польща прибув
вантажний автомобіль, який належав приватному підприємству «ДВМ–Транс». Як повідомляє видання «Район. Любомль», водій
транспортного засобу подав товарно–супровідні документи, згідно з якими з Чехії на адресу ТОВ «Техніка та обладнання» доправляв
надлегкий двомісний літак фактурною вартістю 65 тисяч євро.
Митники вирішили це перевірити й незабаром від відправника товару отримали інформацію, що літак продала чеська компанія
за ціною 124,9 тисячі євро, або 4,1 мільйона
гривень. Таким чином, керівник ТОВ «Техніка
та обладнання» вирішив представити митному органу документи, що містили неправдиві
відомості. Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення і наклав штраф у розмірі
4,1 мільйона гривень з конфіскацією в дохід
держави літака. Також постановив стягнути
на користь Волинської митниці витрати за
зберігання товару в розмірі 56,5 тисячі гривень. n
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А ось у Польщі за підробку COVID–сертифікатів
нашим співвітчизникам загрожує до трьох з половиною років обмеження або
позбавлення волі. Як пові-

домили в Надбужанському
відділі Прикордонної служби Польщі, від початку року
554 українці намагались перетнути кордон із фальшивими довідками про вакцинацію. n

n Історії порятунку

Поліція не дала
чоловікам
пропасти
Правоохоронцям дуже часто
доводиться розшукувати волинян
на прохання їхніх рідних. Причому
йдеться не тільки про дітей чи
стареньких, які не можуть знайти
дорогу додому
Іван ПЕТРУК

жовтня до поліцейського відділку
№1 (с. Стара Вижівка) надійшло
повідомлення від жительки Ковеля про зникнення її родича. 46–річний
чоловік із села Рокита два дні тому пішов із
хати, і зв’язок із ним обірвався. Правоохоронці за годину розшукали дядька в хащах
неподалік місця проживання та одразу
викликали екстрену медичну допомогу,
оскільки той погано почувався. Чоловіка
госпіталізовано до Ковельської лікарні,
інформує пресслужба поліції Волині.
А 1 листопада близько сьомої години
ранку до цього ж відділку надійшло повідомлення від жительки села Дубечне
Ковельського району, 81–річний чоловік
якої напередодні поїхав з дому на велосипеді та зник. Рідні спочатку власними
силами намагалися його знайти, однак це
результату не дало. А от поліцейські вже
за декілька годин розшукали пенсіонера
у лісі. Його життю та здоров’ю нічого не
загрожує. n
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Чи збереже свій статус
Ковельський медичний коледж?
Фото із сайту google.com.ua.

Про ймовірні пертурбації
в діяльності закладів
освіти, які готують
працівників для галузі
охорони здоров’я,
на Волині йде мова
вже понад рік. У жовтні
на сайті обласної
ради оприлюднили
проєкт рішення щодо
приєднання Ковельського
та Ківерцівського
коледжів до Волинського
комунального закладу
вищої освіти

кщо жителі обласного
центру зміною вивісок
на колишньому Луцькому медучилищі не переймаються (не встигли звикнути
до того, що це інститут, як знову називатиметься коледжем),
то ковельчани на філію не погоджуються, а вимагають зберегти їхню «кузню кадрів медичного профілю». Про це йдеться
у зверненні Ковельської міської
ради до Міністерства охорони
здоров’я та Волинської обласної ради, яке прийнято на останній сесії.
«Необдумана реорганізація закладу освіти призведе
до зниження його статусу, втрати досвідчених кадрів, освітньої
привабливості Ковеля як міста
обласного значення, руйнації
того, що створювалося і розвивалося роками», — обгрунтовують свою позицію у Ковельській
міськраді.
Працівників середньої ланки для медичної галузі у місті
залізничників готували впродовж 75 літ. Тільки у колективі
Ковельського МТМО сьогодні
працює понад 500 випускників
коледжу (училища). Тут належна матеріально-технічна база,

Я

одій
автомобіля
Mercedes Sprinter збив
61-річного місцевого
мешканця, який раптово вийшов на проїжджу частину. Чоловік від отриманих травм помер на місці, повідомляє сектор
комунікації поліції Волинської
області.
За кермом транспортного засобу перебував 50-літній мешканець смт Цумань
Луцького району. Він був тверезим. У рамках розпочатого
кримінального провадження
за ч. 2 ст. 286 КК України слідчі
з’ясовують обставини автопригоди.
А от із іншою дорожньо-транспортною пригодою
вже розібралися. Нещодавно
Ковельський міськрайонний

В

Жителя Ковельського району, який чинив
сексуальне насильство над 10-літньою донькою,
взяли під варту. Про це повідомила прокуратура
Волинської області

овельський міськрайонний суд задовольнив
клопотання про обрання 46-річному мешканцю
одного із сіл Ковельщини, підозрюваному у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо
дитини, запобіжного заходу у вигляді 60 днів тримання
під вартою. Слідство встановило, що нетверезий чоловік удень 27 жовтня 2021 року поглумився над своєю
донькою.
Сексуальне насильство, вчинене над особою, яка не
досягла чотирнадцяти років, карається позбавленням
волі на строк від п’яти до десяти літ. Але люди кажуть,
що за подібну наругу гвалтівника і каструвати не гріх. n

К
Упродовж 75 років «кузня кадрів медичного профілю» у місті
залізничників була самостійним закладом, нині ж тут хочуть зробити
філію Волинського медичного коледжу.

досвідчені викладачі.
Чи почують голос Ковельської громади, яка налічує понад 73 тисячі жителів? Можна
було б на це сподіватися, якби
не виникало питання про гроші.
Ще на початку нинішнього

ло, а випускники переважно
не працюють за фахом, виїжджають за кордон.
Причини цього очевидні:
низька зарплата, велике навантаження, особливо в умовах
пандемії. У лікарнях області вже

треба вирішувати на рівні держави,
« Проблему
підвищуючи престиж професій медсестри,
фельдшера.
»
року в обласній раді ламали
голову, де взяти кошти на утримання Волинського медичного
інституту, Ківерцівського і Ковельського медичних коледжів. Бідкалися, що основними джерелами фінансування є
видатки з обласного бюджету
(приблизно 59,5 млн гривень),
освітня субвенція — менше
6 млн власні надходження бюджетних установ — до 8 млн
гривень. Цих грошей вистачає
лише на оплату комунальних
послуг й заробітну плату. Про
покращення матеріально-технічної бази, капітальні ремонти
приміщень не йдеться. Охочих
навчатися платно поменша-

бракує медичного персоналу.
А що буде далі? Чи не призведе
зменшення витрат на підготовку працівників середньої ланки
до ще серйознішого кадрового
голоду в лікувальних закладах?
Проблему треба вирішувати
на рівні держави, підвищуючи
престиж професій медсестри,
фельдшера. Ну а так звана
оптимізація за прикладом профтехосвіти навряд чи допоможе. Тож ковельчани дивуються, що керівники обласної й
міської рад, які належать до однієї політичної сили — партії «За
майбутнє», — не можуть дійти
згоди щодо збереження самостійності медичного коледжу. n

n Шок!

Один пішохід поплатився життям,
інший — відбувся штрафом

Марія КАЩУК

Такого батька і каструвати не гріх

Іван ПЕТРУК

n Будьте обачні

Щодня на дорогах
опиняються під колесами
люди. Цими днями на трасі
Ковель — Луцьк поблизу
села Воля-Любитівська
сталася аварія
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n Пульс тижня

n Операція-«оптимізація»

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

4 листопада 2021 Четвер

суд розглянув матеріали від
Управління патрульної поліції
у Волинській області про притягнення до адміністративної
відповідальності 39-річного
чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Як нагадало видання Ковель медіа,
неприємний випадок стався
31 серпня цього року в Ковелі
на вулиці Незалежності, біля
універмагу. Пішохід переходив
дорогу на червоний сигнал
світлофора, і його збив автомобіль Peugeot 207, який рухався
за правилами.
В результаті ДТП легковик отримав механічні пошкодження, а його власник зазнав
збитків, йдеться в матеріалах
патрульної поліції. Правопорушник на судове засідання
не прийшов, але надіслав заяву, в якій повідомив, що свою
провину визнає повністю і готовий понести справедливе
покарання.
Суд постановив накласти на нього штраф у розмірі
850 грн та стягнути 454 грн судового збору. n

Надбав 5 дітей
і закортіло...
за ґрати
В одному із сіл
Ковельського району
торік троє чоловіків
зґвалтували 41-річну
молодицю. Один із
них – багатодітний
горе-батько – недавно
постав перед судом
Іван ПЕТРУК

к повідомили в пресслужбі прокуратури
Волинської області,
31-літній зловмисник уже
був судимий, має 5 дітей.
Але за розум не взявся,
10 лютого 2020 року він разом із двома спільниками
поглумився над жінкою. У
жовтні суд визнав підозрюваного винним за ч. 3
ст. 152 КК України – зґвалтування, вчинене групою
осіб. Йому тепер доведеться 9 років провести за ґратами. Слідство щодо двох
інших учасників злочину ще
триває. n

Я

Удруге спіймали із психотропами
У Ковелі співробітники управління боротьби
з наркозлочинністю у Волинській області
ДБН НПУ спільно із відділом кримінальної
поліції та патрульними виявили у 42-річного
місцевого мешканця згорток із речовиною, зовні
схожою на небезпечну психотропну речовину
PVP, пристрій для її вживання та інші докази
протиправної діяльності
Марія КАЩУК

оловік нині перебуває під слідством
за ст. 307 Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба поліції Волині. Йдеться про
збут особливо небезпечних психотропів на території
області. Варто зазначити, що ділка вже затримували
у вересні за торгівлю наркотиками у Ковелі та найближчих населених пунктах. Тоді суд обрав йому запобіжний
захід — тримання під вартою з правом застави, яку він
вніс.
Тепер розпочато досудове слідство, і цього разу
співробітники поліції наполягатимуть на жорсткішому
покаранні. n

Ч

Переходила колію й не помітила
поїзда?
Під колеса вантажного потяга потрапила 57-річна
жінка
Іван ПЕТРУК

к повідомило інформаційне агентство «Волинські новини», трагедія сталася у Ковелі 31 жовтня близько 18.30. Поїзд якраз прибував на залізничну станцію. Машиніст помітив, що колією рухається
людина, й відразу застосував екстрене гальмування.
Проте жінка від отриманих травм померла на місці.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Правоохоронці зазначили, що загинула 57-річна жителька села Дубечне Ковельського
району. n

Я

Вшанували і село Чевель,
і його церкву
29 жовтня в онлайн-форматі відбулася
Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча
конференція «Минуле і сучасне Волині та
Полісся. Старовижівщина та її населені
пункти...»
Марія КАЩУК

ахід був приурочений 500-річчю першої писемної згадки про село Чевель та 150-літтю місцевої
церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Він відбувся
за сприяння органів влади, обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Центру дослідів Волині при національному університеті імені Лесі
Українки, інституту післядипломної педагогічної освіти, Волинського краєзнавчого музею, Державного архіву області.
Науковий збірник матеріалів конференції вміщує
55 статей. До його видання долучились Старовижівська селищна та Ковельська районна ради, а також
Ковельська райдержадміністрація. n
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Мати порізала себе і дитину,
поки чоловік спав у іншій
кімнаті
Спробу самогубства вчинила жителька
обласного центру вночі 2 листопада в одній з
багатоповерхівок на проспекті Молоді
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

к розповів чоловік постраждалої, він із другою
донькою спав в іншій кімнаті, але раптом вночі почув стогін. Коли прийшов до дружини, то
побачив її закривавленою разом з донькою, тож викликав поліцію.
У «швидкій» повідомили, що на виклик, який надійшов близько 3-ї години ночі, виїхали дві бригади
медиків. Жінку з множинними колото-різаними ранами доставили у міську клінічну лікарню. Дитину віком
1 рік та 10 місяців відвезли в обласну дитячу лікарню
з такими ж травмами.
Наразі поліція встановлює обставини події. n

Я

В аварії загинуло подружжя
Лучанин перевищив швидкість і зіткнувся із
зустрічним авто, в якому їхали чоловік і жінка.
Для них удар виявився фатальним
Олена БОРИСОВА

мертельна ДТП сталася в Гаразджі Луцького
району 31 жовтня. 29-річний житель обласного центру, керуючи BMW, не вибрав безпечної
швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із
легковиком Volkswagen. У результаті 57-річний водій
останнього та 61-річна пасажирка загинули на місці,
а 29-річного чоловіка з травмами шпиталізували до
відділення нейрохірургії. Постраждав також керманич
і пасажир BMW. Їх також забрала «швидка». За фактом
аварії поліція відкрила кримінальне провадження за
статтею про порушення правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило загибель кількох осіб. n

С

Двоє людей ледь не згоріли
живцем
До біди призвела необережність із вогнем
59-річного чоловіка
Тетяна МЕЛЬНИК

ожежа трапилася ввечері 31 жовтня в багатоповерхівці на проспекті Грушевського в
Луцьку. Мешканці будинку, помітивши дим у
під’їзді, викликали рятувальників. На місце оперативно прибули дві машини вогнеборців 25-ї пожежної частини. У помешканні горіли меблі і побутові
речі. В охопленій полум’ям квартирі перебували
двоє людей — 90-річний чоловік і його 59-літній
син. Їх евакуювали на свіже повітря й передали
медикам. n

П

Головний ексархітектор Львова
розповів про проблеми центру
Луцька
Урбаністу сподобалися зупинки громадського
транспорту в місті, але він розкритикував
зовнішню рекламу на вулиці Лесі Українки
Аліна ВІТИНСЬКА

На Волині Денис Шмигаль відвідав не надто проблемні підприємства та установи.

Папка з інформацією про десяту
шахту Нововолинська лежить
на столі у прем’єра
Щоправда, під час робочого візиту до Луцька глава уряду так
і не сказав чітко, чого очікувати гірникам краю
Леонід ОЛІЙНИК

обласному центрі Волині
прем’єр-міністр України
Денис Шмигаль ознайомився з роботою державного підприємства «Луцький
ремонтний завод «Мотор»
та відвідав низку об’єктів медичної інфраструктури.
З журналістами високопосадовець поспілкувався
на території Луцького центру
первинної медичної допомоги
№ 2. Під час брифінгу він закликав українців робити щеплення і запевнив, що навіть
у червоній зоні вакциновані
громадяни не матимуть жодних обмежень.
— Ми не вводили локдаунів як минулої зими та весни.
І навіть запровадження у регіонах червоної зони не передбачає зупинки бізнесу
та транспорту. Єдиний вихід

В

К

шахт, соціальним та інвестиційним переорієнтуванням. Ми
не говоримо про закриття шахт
завтра. Кожна з них має свій

Ми не вводили локдаунів як минулої зими
« —та весни.
І навіть запровадження у регіонах
червоної зони не передбачає зупинки бізнесу
та транспорту. Єдиний вихід подолати
пандемію — зробити щеплення, — зазначив пан
Шмигаль.

»

волинян за належну підготовку
до опалювального сезону.
Щоправда, на запитання кореспондента «Волині» про долю
нововолинських вугільних підприємств не зміг сказати нічого
конкретного.
— Етапами до 2030,
2050 і 2070 років буде відбуватися трансформація вугільних регіонів з трансформацією

життєвий цикл, — розповів глава уряду.
Щодо новозбудованої шахти № 10 «Нововолинська» Денис Шмигаль зазначив, що папка з інформацією про це підприємство лежить на його
робочому столі, але, мовляв,
своє слово про долю копальні
має сказати профільне міністерство. n

n Уроки пандемії

Щодоби для лікування ковідних хворих
використовують по 8 тонн кисню
В Україні виникла напружена ситуація із його постачанням,
позаяк кілька хімзаводів, які привозили кисень до ковідних
лікарень, зупинилися на ремонти. Це стосується
і волинських медзакладів
Тетяна МЕЛЬНИК

олишній головний архітектор Львова, а нині відомий український блогер, Юліан Чаплінський
у своєму блозі на ютюбі поділився враженнями
від інфраструктури центру міста. Свій ролик він назвав
«Луцьк. Місто втрачених амбіцій». Фахівець похвалив
велику кількість об’єктів громадського простору на
центральній пішохідній вулиці, зокрема скверів. Але
негативно висловився про сучасні будинки на Лесі
Українки та «недолугі пандуси», які ведуть до них.
Не сподобався пану Чаплінському і «Центральний ринок» під стінами Луцького замку і бездоріжжя
у Старому місті. Блогер також поспілкувався з міським головою Ігорем Поліщуком про плани розбудови
міста. n

подолати пандемію — зробити щеплення, — зазначив пан
Шмигаль.
Також прем’єр похвалив

к повідомила заступниця голови Волинської
ОДА Людмила Тимощук
під час брифінгу щодо ситуації
з протидією поширенню коронавірусної інфекції та вакцинальної кампанії в області, нині
вивчають питання щодо виробництва кисню на території області і паралельно — щодо забезпечення усіх лікарень кисневими генераторами, на що
потрібно 73 мільйони гривень.
– Нині в медзаклади краю

Я

постачають кисень три підприємства: зі Львова, Києва
і Дніпропетровської області.
Щодня для лікування хворих
на коронавірус використовують по 8 тонн рідкого кисню.
На Волині є 9 генераторів,
522 балони з газоподібним киснем. На добу йде 97–100 балонів, — пояснила ситуацію Людмила Тимощук.
Також вона зазначила, що
у жовтні смертність від коронавірусу зросла уп’ятеро, порівняно з вереснем.
За темпами приросту кількості

хворих та завантаженості ліжкомісць з доступом до кисню
Волинь наближається до запровадження червоної зони
карантину (з початку пандемії
COVID-19 уже забрав життя
1574 волинян, тільки 2 листопада — 30). Нині на станціонарному лікуванні у медзакладах
краю перебуває 1 613 пацієнтів, 98% з них — не щеплені.
До слова, в області вже
стартувала вакцинація неповнолітніх. За словами посадовиці, станом на 1 листопада
в області таким чином захистили 231 дитину 16–17 років
і одну 15-літню. Віднедавна
Міністерство охорони здоров’я
дозволило вакцинувати школярів від 12 років. n

www.volyn.com.ua

НОВИНИ НАДСТИР’Я

n На вістрі болю

4 листопада 2021 Четвер

9

n Пульс тижня

Лежачий після інсульту пересів
в інвалідний візок,
щоб… затанцювати

Кримські татари читатимуть
«Лісову пісню» рідною мовою
Фото із сайту lutskrada.gov.ua.

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Закінчення. Початок на с. 1
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ідні привезли його сюди
гарної осінньої пори. Надворі стояв лагідний вересень, однак Володимиру Лютікову було байдуже до краси
навколишньої природи. Його
погляд був скляним і не виражав жодних емоцій.
… Володимир виріс у Луцьку, любив музику, підбирав
її для дискотек, мріяв стати
популярним діджеєм. Закохався, одружився, старався бути
найкращим у світі батьком для
своєї донечки. Однак усе змінилося одного вечора. Побиття
незнайомцями на вулиці закінчилося важкою черепно-мозковою травмою та інсультом.
Довгі години в операційних,
лікарняних палатах, на самоті
удома, потім смерть дружини
— і ось уже Володимир В’ячеславович зовсім безпорадний
і нікому не потрібний…
Однак про все це Юлії Олександрівні, яка прийшла знайомитися з новим підопічним, він
розповість набагато пізніше.
У перші ж хвилини Володимир
мовчав, свердлячи стіну розпачливим поглядом. Віра в щире
бажання керівника інтернату допомогти йому прийшла
до нього через кілька місяців.
Цей час був потрібен, щоб переконатися в доброзичливості
директора та всієї інтернатівської родини. Найбільше запали в душу її слова: «Ми з вами,
Володю, ще обов’язково потанцюємо».
Цей момент став переломним у його житті. Після цього
у чоловіка наче виросли крила.
Донедавна постійно лежачий,
він знайшов у собі сили пересісти в інвалідний візок. У ньому
завдяки працівникам інтернату
швидко навчився давати собі
раду. Для зболеної свідомості
були цілющими слова психолога Ірини Пундик, лікаря-психіатра Ольги Шимонюк, культорганізатора Валентини Мужик.
Вечорами самотужки робив
рухові вправи в своїй кімнаті.
Одночасно наново вчився розмовляти, і одного разу шепнув
директорці на вушко: «А пам’ятаєте, ви обіцяли, що будете
зі мною танцювати. Я готовий!»
Концертний номер вирішили підготувати до дня святого
Валентина. Мелодією, яка б
розповіла про життя Володимира В’ячеславовича, обрали «Вальс дощу» Фридерика
Шопена. Свій танець репетирували до сьомого поту. Виконали його спершу в інтернаті, потім — перед глядачами
відкритого фестивалю «Де
ще знайти таку красу, як в казці

Р

Презентація видання відбулася за участю почесних гостей,
серед яких голова меджлісу кримськотатарського народу
Рефат Чубаров.

У Луцьку представили унікальне двомовне
видання драми-феєрії Лесі Українки.
Презентація відбулась у Волинському
національному університеті, що носить ім’я
письменниці
Фото із сайту konkurent.in.ua.
Олена БОРИСОВА

ереклад «Лісової
пісні» у 2001 році
зробив кримськотатарський поет Юнус
Кандимов. Випустили книгу викладачі ВНУ імені Лесі
Українки. Таким чином наЦе справді чудовий
подарунок!
уковці висловили підтримку народу, який зазнає утисків на тимчасово окупованому півострові.
За словами співавтора видання «Лісової пісні»
кримськотатарською мовою Абібулли Сейт-Джеліля,
таких проєктів нині дуже бракує. «Ми залишилися без
зв’язку з Кримом, і це ускладнює роботу з вивчення
кримськотатарської», – зазначив Сейт-Джеліль.
Підтримав його голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: «Це такий чудовий подарунок для всіх, хто сприяє розвитку нашої мови, яка
у дуже скрутному становищі. Але одночасно читачі
книги дізнаватимуться і про українську літературу».
Презентований у Луцьку переклад «Лісової пісні»
— п’ятий, що виданий у ВНУ. До цього світ побачили
книги англійською, німецькою, польською та білоруською мовами. n

П
«Цей ніжний, чарівний вальс звучить, Юліє Олександрівно, тільки для вас!»

намальовану» та VII обласного
фестивалю людей з інвалідністю «Струни душі». Треба було
бачити, як потому гордилися
нагородами й плакали: вона —
від радості за Володимира,
він — від вдячності до Юлії
Олександрівни, без якої тепер
не уявляє своїх буднів і свят.

хівському інтернаті стаються
в день святого Миколая, коли
мрії підопічних здійснюються.
Скажімо, Володимирові Лютікову Чудотворець подарував
музичний центр, і тепер він —
діджей на всіх святкових дискотеках, які відбуваються після
концертів. До слова, співаків

незнайомцями на вулиці закінчилося
« Побиття
важкою черепно-мозковою травмою
та інсультом.
За зустріч у своїй долі
з Юлією Ковальчук так само
вдячні Богові всі 117 чоловіків,
які мешкають у закладі. Це для
них, як тільки стала директоркою в 2010 році, збудувала
на подвір’ї капличку Святого
Пантелеймона, зробила євроремонт у кожній житловій кімнаті й побутових приміщеннях,
відкрила кімнату соціальної
адаптації, центр дозвілля, відділення денного проживання.
Зі своїми підопічними Юлія Ковальчук їздить на всі змагання
в геріатричні заклади Волині,
для них організовує велогонки
й пікніки, дні відкритих дверей,
урочистості до всіх державних
і християнських свят… Заради
них інтернат утримує чимале
підсобне господарство й обробляє гектари землі. Навіть стіна, яка обвалилася минулоріч
у листопаді, ненадовго засмутила всіх, хто мешкає у цьому
закладі. Знали, що все буде
добре. Так і сталося. Не минуло й року, як на місці обвалу
виросла добудова з усіма зручностями.
Найбільші ж дива в Горо-

»
і декламаторів інтернату згуртовують у творче товариство
Валентина Мужик і знаний у Горохові музикант Володимир
Онищук.
Щоб перейняти досвід роботи Юлії Ковальчук, до Горохова приїжджають її колеги
з різних регіонів країни. Працівники закладу поважають цю
жінку за мудрість, відповідальність, вимогливість, друзі —
за вірність і надійність, підопічні — за людяність. У неділю,
7 листопада, Юлія Ковальчук
і згуртований нею колектив
відзначатимуть своє професійне свято, тож адресуємо їй
такі слова:
«Шановна Юліє Олександрівно! Вродлива жінко, ніжна
матусю, депутатко Горохівської
міської ради, Берегине духовної краси на землі й просто хороша подруго! Маємо за честь
вітати вас, ваших колег із Днем
соціального працівника України! Дякуємо, що ви є! Нехай
завжди квітне ваша врода,
а на кожній життєвій стежині
чекають удача і хороші люди.
Будьте найщасливішою!» n

n Факт
Український інститут книги оголосив рейтинг 30 найзнаковіших книжок
часів Незалежності. У їх число потрапили роман волинського письменника Володимира Лиса
«Століття Якова» (9-те місце, за нього проголосувало 5609 читачів) і повне зібрання творів Лесі Українки
у 14 томах, видане Волинським національним університетом імені Лесі Українки (15-те місце, 5002 голоси).

Вітаємо!
День народження відзначив 30 жовтня люблячий,
добрий, розумний, найкращий син, житель Луцька

Владислав Юрійович
КАМЕЦЬ.
Дорогий імениннику, завжди залишайся таким,
яким ти є, мрій та впевнено іди до своєї мети. Нехай
з тобою завжди будуть віра, надія та любов. Нехай Господь та Діва Марія оберігають та в усьому допомагають. Усі найкращі побажання – сьогодні на твою честь:
натхнення, успіхів, кохання, чудових перехресть, сміливих планів, мрій здійснення, щодня родинного тепла, щоби здоров’я й довголіття
в долонях доля піднесла.
З любов’ю
тато Юрій, мама Марія,
сестри Аня, Богдана,
брат Вадим, бабусі, дідусь,
уся родина.
Ветерани карного розшуку
Волині вітають із ювілейним днем
народження колишнього працівника карного розшуку Ківерцівського
РВВС
Петра
Якимовича
ГОМЕНЮКА.
Вам 80. Це вік
мудрості, загальної поваги і пошани.
Тож бажаємо вам, шановний імениннику, здоров’я, сімейного благополуччя і довгих років життя. Хай завжди поруч будуть рідні люди. Нехай
радість, оптимізм не залишають вас.
З ювілеєм!

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

4 листопада 2021 Четвер

n Знай наших!

Фото з архіву «Шкільного лісництва».

n Що віщує небесна канцелярія?

Коровай ділили на кладовищі
У Ветлах на Любешівщині сталася дорожньотранспортна пригода, в якій загинула
неповнолітня
Марина ЛУГОВА

Принаймні так вважає народний синоптик із КаменяКаширського Володимир Деркач
рім традиційного прогнозу погоди, наш земляк попросив опублікувати на сторінках «Волині» заклик до читачів берегти своє
здоров’я і зробити щеплення
від коронавірусу.
— Я вакцинувався вже три
місяці тому. Отож на своєму прикладі хочу переконати
українців, що це єдиний безпечний спосіб захистити себе
та своїх рідних, — пише пан
Володимир.
Щодо синоптичної картини останніх місяців року, то,
за його словами, вона буде
типовою для нашого регіону.

ікавий освітній проєкт
започаткували вчителі
Старочорторийського
ліцею та фахівці «Поліського лісового господарства».
Співпраця між ними триває
вже понад шість років. Головний лісничий «Поліського ЛГ»
Анатолій Іщик каже, що за цей
час школярі зробили багато
хорошого для природи рідного краю: і про рідкісні рослини турбувалися, і територію
від пластику очищали, і навіть
чималу площу деревами засадили. Тож запевняє, що на
гуртку «Шкільне лісництво»
не просто ознайомлюють дітей з особливостями галузі,
а й створюють підгрунтя для
підготовки справжніх спеціалістів.

Ц

Учні кажуть: щоб назбирати якомога більше жолудів — влаштовують змагання.

— Наше лісове господарство невелике, молоде, але
роботи завжди вистачає. Ліс

на тиждень проводить вчителька географії Ольга Вейна.
На кожне заняття вона готує

ДП «Поліське лісове господарство»
« Директор
Андрій Яцина безпосередньо захищав нашу
країну на Донбасі під час першої хвилі
мобілізації, брав участь у боях за Савур–Могилу
і має багато що розказати юним…

»

— це ж не тільки ягоди і гриби, це своєрідна жива істота.
Кожна гілка, кожне дерево,
пташка і жучок одне без одного не можуть існувати, треба
це все оберігати, щоб баланс
не порушувався. В цьому діти
нам і допомагають, — розповів Анатолій Андрійович.
Факультатив кілька разів

оригінальну тему, аби її вихованці зацікавилися і захотіли
втілити вивчене на практиці у
лісі.
— Робота залежить від
пори року. Ми досліджуємо
флору Маневиччини, підбираємо сміття, захищаємо рідкісні рослини, спостерігаємо
за життям комах, збираємо

жолуді… Завдань завжди дуже
багато. До того ж діти часто
беруть участь в різних географічних конкурсах, у яких
неодноразово виборювали
призові місця, — розповідає
педагогиня.
Допомагає Ользі Анатоліївні староста гуртка одинадцятикласниця Анастасія Вейна. Вона каже, що керувати
групою не важко, бо учасники
із задоволенням виконують
поставлені завдання і намагаються не пропускати уроки.
До того ж працювати в лісі разом дуже весело — встигають
і природі допомогти, і селфі на
пам’ять зробити.
— Кожна справа потребує
старань, але ця нас не втомлює. Стільки щирих емоцій
отримуємо… Щоправда, бу-

Відеосюжет із Старочорторийського
шкільного лісництва дивіться на сайт
сайті
Над усіма завданнями школярі працюють добре злагодженою командою.

Учні щороку чіпляють нові годівнички
для пташок.

VOLYN.COM.UA

Перша декада останнього місяця осені видасться
мокрою: невеликі дощі перервуться лише на день–два.
Температура повітря, наче
сходинками, поступово буде
знижуватися. Потепліє трішки
тільки наприкінці цього відрізка.
Наступна десятиденка теж
розпочнеться холодною і вологою погодою. А от середина
цього проміжку буде погожою:
без опадів, ясно. Похолодання
наприкінці другої декади зачепить і початок третьої. Можливі нічні морози. Близько 25 листопада відновляться опади,

За словами Володимира Деркача, довго милуватися снігом волинянам
не вдасться.

ГРУДЕНЬ

« Температура
знизиться лише
на День святого
Миколая. Перед
Новим роком
морозів також
очікувати
не варто.

»

інколи у вигляді мокрого снігу.
До кінця місяця потепління
очікувати не варто.

Перші десять днів зими
будуть прохолодними: здебільшого незначна мінусова
температура — вночі і дещо
вище нуля — вдень. Можливі
невеликі опади. Це буде своєрідна репетиція зими. Перші
дні наступної декади теж холодні, а далі потепліє, трішки дощитиме. Температура
знизиться лише на День святого Миколая. Перед Новим
роком морозів також очікувати не варто. Вночі стовпчик
термометра інколи опускатиметься нижче нуля. n

n Таланти з глибинки

Вокальний ансамбль «Тандем» — переможець
мистецького конкурсу
Фото із сайту manevychirada.com.

Цей колектив Центру
культури та дозвілля
Маневицької селищної
ради (на фото) взяв
участь у Всеукраїнському
багатожанровому
конкурсі-фестивалі «Ми
роду козацького діти»
–2021

А

Марина ЛУГОВА

лада тримає цей об’єкт на контролі. Нещодавно,
перебуваючи з робочим візитом на теренах Сошичненської територіальної громади, до якої належить
Стобихівка, голова Камінь-Каширської райдержадміністрації Ольга Ващук оглянула хід будівництва. Наразі
будівельники продовжують перекривати дах освітнього
закладу, працюють над зведенням спортивної зали та
котельні, що розташовані поруч, проводять внутрішні роботи, встановлюють вікна, прокладають інженерні
комунікації. Ці обсяги заплановано завершити до кінця
поточного року.
Загальна кошторисна вартість нового будівництва
становить 130 мільйонів гривень. Згідно з проєктом
школа має 2 поверхи та розрахована на 350 учнівських
місць. n

В

Лісова дорога пролягла через
важкодоступні місця
Відкрили її нещодавно на базі ДП «Маневицьке ЛГ»

глянули новозбудований шлях голови Волинської
облдержадміністрації Юрій Погуляйко та облради Григорій Недопад. Директор господарства
Володимир Радіон розповів, що зараз протяжність лісотранспортної мережі лісгоспу становить 64 кілометри
100 метрів, а протяжність автомобільної дороги Галузія
– Вовчицьк, яку здано в експлуатацію, – 9,1 кілометра.
Прокладена вона через колись важкодоступні лісові масиви Галузійського і Вовчицького лісництв і має важливе
соціальне значення, сприяє підвищенню рекреаційного
потенціалу та туристичної привабливості лісів. Місця,
багаті на ягоди і гриби, стали ближчими для любителів
«тихого полювання». n

О

Богдана КАТЕРИНЧУК

матори сцени здобули
І місце у категорії «Професіонали» в номінації
«Вокал». Було відзначено
також і керівника ансамблю

Власне, завдяки наполегливості батьків (свого
часу дійшли до Президента України Володимира
Зеленського, аби привернути увагу до багаторічної
проблеми) з’явилася надія, що їхні діти таки сядуть
за парти у новому навчальному закладі

Світлана ДУМСЬКА

Спів маневиччан зачарував Україну.

Сергія Гладуна. «Тандем» —
колектив, знаний не лише
на Маневиччині, а й за межами регіону. В цьому році,

зокрема на Покрову, їхні пісні
звучали для мешканців села
Княгининок Луцького району. n

З нами – дуже цікаво! Передплатіть!
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

Ірина КРАВЧУК

ЛИСТОПАД

За будівництвом школи у Стобихівці
стежить усе село

Тижневик

Наскільки чуйна та
відповідальна нинішня
молодь? Від часів
античності люди
звикли звинувачувати
нове покоління в
легковажності й
жорстокості. Втім,
як показує практика,
все залежить від
тих, хто поруч, хто є
взірцем. Наприклад, на
Маневиччині педагоги
знайшли підхід до дітей
та зуміли прищепити їм
трепетне ставлення до
всього живого й бажання
зберегти цей світ для
нащадків. Звичайний
факультатив допоміг
«витягнути» школярів із
дисплеїв смартфонів,
тепер заради праці на
свіжому повітрі вони
навіть нехтують ТікТоком

Місячник

Учні Старочорторийського ліцею проводять
більше часу в лісі, ніж у соцмережах

Фото із сайту pixabay.com.

К
ває важко: коли досліджували
плауна, нас так комарі покусали! — усміхаючись, ділиться
враженнями дівчина.
Цікаві історії пригадує і її
однокласниця Марта Шкабура. Дівчина — одна з небагатьох, хто прийшов у професійній формі лісництва,
мовляв, так почувається впевненіше. Виявилося, школярка знає чи не все про гриби.
Каже, одного разу назбирали
стільки, що купили для школи
волейбольний м’яч.
Директорка ліцею Оксана
Брик говорить, що такій співпраці з лісництвом дуже рада,
мовляв, діти менше часу проводять у смартфонах.
— Вони щороку беруть
участь в акціях «Майбутнє лісу
в твоїх руках», допомагають у
вирощуванні нової розсади.
Завдяки появі в закладі освіти шкільного лісництва на нашому подвір’ї з’явилися нові
насадження. Цьогоріч учні
навіть знайшли плауна річного — рослину, яка занесена
до Червоної книги України, і
представили на основі цього
наукову роботу, — розповідає
Оксана Сергіївна і додає: — І
велику патріотичну місію несуть заняття в нашому шкільному лісництві, адже, скажімо,
директор ДП «Поліське лісове
господарство» Андрій Яцина
безпосередньо захищав нашу
країну на Донбасі під час першої хвилі мобілізації, брав
участь у боях за Савур–Могилу і має багато що розказати
юним…
Тішить директорку й бажання учнів пов’язати своє
життя із лісництвом.
— Цього року навесні ми
за тиждень висадили близько
10 гектарів лісу! Дерева — це
ж легені планети! Мені завжди
хочеться туди йти, на природі
легше. Тому у майбутньому
хочу працювати в цій галузі,
— каже одинадцятикласниця
Юлія Чеб.
А її подруга Мирослава
Колбун упевнена, що буде хорошим лісівником, бо не боїться ні змій, ні вовків:
— Я дуже добре почуваюся в лісі. Мене там нічого
не лякає, навіть коли гуляю
сама. Приходжу, слухаю спів
пташок, а коли думок забагато, вмикаю спокійну музику.
Хочу після закінчення школи
вступити на факультет лісового господарства… А емоції
на природі у мене кожного
разу зашкалюють, як уперше… n

а повідомленням сектору комунікації поліції Волині, 26-річний водій іномарки Mazda, ймовірно, не
впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої
частини, зіткнувся з електроопорою та перекинувся. Внаслідок цього обірвалося життя 17-літньої пасажирки авто. Керманич транспортного засобу отримав
тілесні ушкодження, його госпіталізували. Ще двоє пасажирів автомобіля не зазнали травм. Обставини події
з’ясовують слідчі.
З телефонної розмови зі старостою Ветлівського
старостинського округу Любов’ю Павлік стало відомо,
що загинула юна місцева жителька Каріна Кирилюк. Дівчина в цьому році закінчила школу. Хлопець, який був за
кермом, планував одружуватися з нею. Не судилося…
Хоронили Каріну у білій весільній сукні. І коровай ділили
на кладовищі. Солоним від сліз був святий хліб. n

З

Леонід ОЛІЙНИК

Юним маневиччанам личить форма лісівників!

11

n Пульс тижня

Початок зими буде погожим
для вакцинованих волинян

Заняття на природі часто проводить головний лісничий «Поліського ЛГ» Анатолій Іщик.
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ГА З Е ТА
на вих ідні

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

Місячник

10

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

Катерина Будь стане новим
депутатом Іваничівської
селищної ради
На час підготовки цього випуску, за
даними паралельного підрахунку,
її перемога була очевидною

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД
n Із перших уст

«Купувати вугілля за кордоном,
а не добувати своє — це корупція»
Фото із сайту google.com.ua.

Закінчення.
Початок на с. 1

Олена КУЧМА

Алла ЛІСОВА

Іваничівській громаді відбулися вибори депутата в
селищну раду. Жителі Древинь, Іванівки та Лугового обирали серед двох кандидатів: лікарки загальної практики – сімейної медицини «Володимир-Волинського центру первинної медичної допомоги» Катерини
Будь (на фото) та місцевого активіста Ігоря Маковського. Обоє – жителі Іваничів і є самовисуванцями.
За даними паралельного підрахунку, за Катерину
Павлівну проголосувало більше 200 виборців, за Ігоря
Леонідовича – 130. n

і зміною крівництва на
«Бужанській» покладали надії на активізацію
добувної діяльності. Чому не
склалося?
— Єдине видобувне підприємство — шахта «Бужанська»
— роками занепадало. Основна
причина — це зношене обладнання, яке через відсутність обігових
коштів нереально поновити. Є
пласти, є затверджена програма
розвитку на нинішній рік, а виконувати її нічим. Раніше можна
було комбайни, арку та іншу техніку з «дев’ятої» перекинути на «Бужанку», щоб вона функціонувала.
Та цим чомусь не скористалися.
Склалося враження, що ні Міністерство енергетики, ні «Волиньвугілля» не зацікавлені, аби
шахти добували вугілля, і роблять
усе для того, щоб згорнути виробництво. Недавно відбулися збори,
на яких мали порушити питання
про переведення «Бужанки» теж
у третю групу. Були намагання ліквідувати прохідницьку дільницю.
Профспілки застерегли, що цього
робити не можна. Нема проходки — нема шахти. До того ж, спеціалісти через заборгованість, яка
зараз по державному підприємству сягнула 24 млн гривень, розраховуються. Прикро, що досить
часто в ДП «Волиньвугілля» приймають важливі рішення, навіть
не ставлячи профспілки до відома. Все засекречено, хоча є галузева угода, колективний договір,
згідно з яким керівництво ДП має
постійно інформувати профспілки про стан справ на ввірених підприємствах.
— Кілька років тому проходку ліквідували на шахті № 10…
— Відтоді й почало згортатися
будівництво. Закрили проходку —
і за три роки всі дільниці ліквідували. Залишилися відділ головного
механіка й дільниця ВТБ (вентиляція і техніка безпеки), де працює майже сто чоловік. Заборгованості там немає, бо такий стратегічний об’єкт із будівельною
готовністю більше 80 відсотків
не можна кинути. Останнім часом, коли розпочали проводити
ремонт і діагностику техніки, заміну канатів, зажевріла надія, що,
можливо, держава зверне увагу
на єдину(!) шахту, яку почали будувати вже в незалежній Україні.

В

Грабіжник заліз через вікно
в будинок бабусі,
побив її та обікрав
Від рук зловмисника постраждала жителька
Залужжя Володимир-Волинського району
Олена КУЧМА

-річна жінка почула звуки на кухні й вийшла зі
своєї кімнати подивитись, що відбувається,
однак у цей момент невідомий вдарив пенсіонерку й вона втратила свідомість. Коли отямилася,
помітила, що нападник вкрав гроші з її гаманця, й викликала поліцію.
Правоохоронці залучили до пошуків службового собаку кінологічного центру й оперативно спіймали злочинця. Виявилося, що до крадіжки причетні два місцеві
жителі: 30-річний чоловік, який заліз у будинок, та його
33-літній спільник, раніше неодноразово судимий, – він
«стояв на шухері», аби товариша ніхто не помітив.
Грабіжнику вже оголосили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років. Викрадене
повернули пенсіонерці. n

77

У Благодатному пенсіонер
ґвалтував семирічну дівчинку,
яка приходила лагодити
велосипед
Тепер зловмисник – у сізо
Сергій ВИШЕНЬКА

ро те, що трапилося, дитина розповіла татові
лише через кілька місяців. Чоловіка зізнання
доньки шокували. Він виховує двох доньок
сам, його дружина померла торік. Каже, влітку, коли
все сталося, був на заробітках, малечу доглядала
сестра. Коли дізнався про злочин, одразу звернувся
у поліцію.
У гаражі зловмисника правоохоронці знайшли
речі, які засвідчили розповідь дівчинки, а ще – чимало порно за участю дітей. Факт сексуального насильства підтвердив і лікар. Наразі підозрюваного
затримали. Триває слідство.
– Упродовж липня-серпня цього року 63-річний
житель селища Благодатне Володимир-Волинського району кілька разів ґвалтував семирічну дівчинку,
– розповіла речниця прокуратури Наталка Мурахевич.
Відомо, що підозрюваний має дві доньки та четверо онуків. Усе життя пропрацював на заводі, а нині
перебуває на пенсії. Дівчинка, з якої він познущався,
часто приходила до нього зі своєю 10-річною сестрою ремонтувати велосипеди. Дружина затриманого досі не може повірити, що її чоловік міг таке
скоїти.
– Він для нас найкращий. Ми в це ніколи в житті
не повіримо, – переконує жінка.
Аби допомогти потерпілій дитині, в соцслужбі
створили комісію. Суд обрав підозрюваному два місяці під вартою без права внесення застави. Йому
загрожує до 15 років ув’язнення. Дані ґвалтівника
також потраплять у реєстр педофілів, який уже працює у тестовому режимі. n
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НА КУПІВЛІ ЗА КОРДОНОМ
ЛЕГШЕ ЗАРОБЛЯТИ?

— Романе Віталійовичу, досить давно ведеться мова про
оптимізацію управлінського
апарату державного підприємства. А то виходить, що великий колектив керує видобутком
вугілля, якого … не добувають.
— Склалася справді абсурдна ситуація. На копальнях люди
звільняються, а ДП «Волиньвугілля» приймає на роботу. Ще років
5 тому була запланована реорганізація, згідно з якою замість великої контори «Волиньвугілля» мало
бути створене шахтоуправління,
куди б увійшли три копальні. Але
цього не зробили, бо, очевидно,
така «надбудова» вигідна міністерству.

Роман Юзефович свій трудовий шлях розпочинав підземним
електрослюсарем в далекому 1989 році, тому добре знає усе шахтне
виробництво.

— В уряді кажуть, що збиткові шахти треба закривати,
і крапка.
— Якщо навіть так, то слід
робити все цивілізовано. Коли
підземка неперспективна, в програмі реорганізації має бути передбачена важлива складова —
соціальний захист вивільнених
працівників. Адже у вугільних
структурах зараз працює пів-

СТАРУ ХАТУ РОЗВАЛИЛИ,
А НОВОЇ НЕ ЗВЕЛИ

— Пане Романе, зараз активно заговорили про урядову
ініціативу щодо трансформації вугільних регіонів. Може,
в цьому порятунок?
— До подібних пілотних проєктів я ставлюся досить скептично. Бо є сумні приклади. Ви
подивіться на підприємство

підземка неперспективна, в програмі реорганізації
« Коли
має бути передбачена важлива складова — соціальний
захист вивільнених працівників.
»
тори тисячі людей. Польща всіх
не візьме, як і інші підприємства
Нововолинська. Хоча, даруйте,
є підозра, що нинішні керівники
отримали вказівку побільше шахт
закрити.
— Притому є офіційна інформація, що на складах
в Україні в 4,5 раза менше вугілля, якого потрібно згідно
з нормою.
— Так, але уряд вирішив купувати за кордоном, а не добувати
тут та зміцнювати власний енергопотенціал. Виходить, це вигідніше, бо легше можна заробити
на цьому кошти. Вважаю це корупційним бізнесом. Більше того,
ринок газу лихоманить від стрибків цін. То чому б не активізувати
видобуток власного палива? Зайняті люди — податки в державну казну. «Зелена» енергетика
забезпечує всього 30 відсотків
потреб країни. То чим компенсувати? Атомною енергетикою? Або
чому б не створити умов, при яких
шахти могли б забезпечувати вугіллям хоч би свою область. Адже
тверде паливо використовують
багато установ, а дрова, брикети,
торф не дешеві.
Але поки що тим ніхто не переймається. Профспілок не чують.
Ми намагаємося від високопосадовців домогтися, аби борг державним вугільним підприємствам
у 2,1 млрд гривень був погашений (на сьогодні виділено лише
1 млрд) і не перейшов у наступний рік. Якщо цього не станеться,
то шахтарі налаштовані рішуче
на протест.

«Модуль», яке мало бути зведене
на місці шахти № 6 в селищі Благодатне. Там підведені всі комунікації, була навіть залізнична колія, яку вже розібрали. А в якому
воно занедбаному стані зараз.
Більше 20 років закривають шахти, а нічого натомість не збудували — нові підприємства в Нововолинську зведені іноземцями.
Щоб розвалити стару хату, треба
збудувати нову. На жаль, цього
нема.
— І наостанок. Яка ситуація з гірничим профілакторієм
«Шахтар» у Павлівці?
— В колишній чудовій здравниці — повний занепад. Вона йде
на ліквідацію, все майно описано.
Більше одного мільйона гривень
— заборгованість. Останніми
роками, як з’ясувалося, в цьому
райському куточку з прекрасною
матеріальною базою і наявністю
ліцензій (!) відбувалася справжня
руйнація. Його чомусь не змогли зберегти керівники ДП «Волиньвугілля». На цьому відокремленому підрозділі, де був необхідний постійний контроль, усе
пустили на самоплин. Профспілки не мали права туди втручатися — наші лише бази відпочинку
на Світязі. Шкода, що не спрацював рятівний варіант — взяти
профілакторій під опіку Павлівської територіальної громади.
P. S. Коли матеріал був готовий до друку, на ДП «Волиньвугілля» надійшли кошти на погашення заборгованої зарплати
за липень-серпень і частково —
за вересень. n
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n Ото загнула!

Хлопчик, який витирав написи
на дитячому майданчику, вразив
соцмережі

«У нас в Ровно живуть одні
алкаші, наркомани і ніщеброди»

Втім, дехто припускає, що дитина спочатку
напакостила сама

Так «Міс Рівненщина-2014» Катерина Крилова (на фото),
також відома як інстаблогерка Катя Маямі, висловилася
про рідне місто у шоу телеканалу ТЕТ «Богиня шопінгу»

З

Складається враження, що ця жінка навмисне говорить огидні речі,
щоб привернути до себе увагу.

ка в тролейбусі, чим розгнівала кондукторку. Інцидент

активно обговорювали в соцмережах. n

18-річна дівчина, грабуючи з напарником
чоловіка, вдарила його ногою в обличчя
Фото із сайту youtube.com.

Антон КАРАСЬ

–літній житель обласного центру повертався вночі додому. Йому
залишалося близько 200 метрів до будинку, як на вулиці
Соборній до нього підійшли
двоє невідомих та попросили
мобільний, аби зателефонувати. Коли той відмовив, забрали мобільник та почали вимагати в своєї жертви ще й гроші,
б’ючи його руками та ногами.
Коли ж чоловіки попадали
на землю, 18-річна рівнянка
ще й вдарила потерпілого но-

24

20 хвилин
« Через
за отриманим
орієнтуванням
поліцейським
вдалося виявити
п’яних зловмисників
в одному з дворів.

»

гою в обличчя. Після скоєного
обоє втекли.
Постраждалий попросив
перехожого викликати поліцію та «швидку». Він детально
описав правоохоронцям зовнішність грабіжників.
Через 20 хвилин за отриманим орієнтуванням поліцейським вдалося виявити

Цікаво, як покарають
нападників?

п’яних зловмисників в одному
з дворів, а у дівчини вилучили
викрадений телефон.
Слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування.
Потерпілого, який отримав
забої, після надання медичної
допомоги відпустили. n

Невакцинованим рівнянам
дозволили їздити
у громадському транспорті

Леонід ОЛІЙНИК

ктивним противником
таких обмежень є рівненський міський голова
Олександр Третяк. У своєму
зверненні у фейсбуці він наго-

А

Д

Рівненські правоохоронці викрили головного
державного інспектора 62-річного Сергія
Мосійчука на отриманні неправомірної вигоди
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

лідчі встановили, що співробітники держустанови
виявили порушення в одному із закладів громадського харчування. За більш м’яке покарання у
вигляді попередження 62-річний посадовець вимагав і
отримав від підприємця п’ять тисяч гривень.
Однак через деякий час службовець знову викликав бізнесмена через нібито скаргу на його діяльність.
Цього разу попередив про більшу суму «оплати». І наголосив, що будь-яких перевірок можна уникнути за
подальшу щомісячну винагороду у п’ять тисяч гривень.
Підприємець узяв із собою 10 тисяч гривень, перед тим
звернувшись до правоохоронців.
Під час невідкладного обшуку у робочому кабінеті
слідчі вилучили лише чотири тисячі гривень і залишки
наявної на руках та одязі посадовця спеціальної хімічної
речовини, якою були оброблені купюри, що і підтвердила експертиза.
28 жовтня слідчий вручив підозру 62-річному зловмиснику. Максимальне покарання, яке передбачає
санкція статті — позбавлення волі на строк від двох до
п’яти років. n

С

На пішохідному переході водій
буса збив матір із дитиною
Дорожньо-транспортна пригода сталася
у Рівному на вулиці Макарова
Леонід ОЛІЙНИК

-річний житель обласного центру за кермом
автомобіля Volkswagen Transporter наїхав
на 39-літню рівнянку та її 9-річну доньку, які
перетинали проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.
Із закритим переломом кісток тазу, струсом головного
мозку та закритою черепно-мозковою травмою потерпілу
госпіталізували до Рівненської міської лікарні, а її доньку — до Рівненської обласної дитячої лікарні. У дитини
також діагностували закриту черепно-мозкову травму,
струс головного мозку та забої. За результатами перевірки на стан алкогольного сп’яніння водій був тверезий.
Розпочате кримінальне провадження. Автомобіль
поміщено на спецмайданчик. n
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n Важливо

Таке рішення ухвалили
на засіданні міської
комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій. Водночас
в області активно
розгортають лікарні для
нових ковід-пацієнтів

есятки схвальних коментарів зібрало відео,
на якому юний рівнянин очищає від написів гойдалки на дитячому майданчику. Ролик оприлюднили в інстаграмі rivne_1283.
«Я запитав, чому він це робить. Школяр сказав, що
так негарно виглядає майданчик. Респект цьому хлопчику», — пише автор публікації.
Поодинокі коментатори підозрюють, що малий сам
міг розмалювати площадку, а витирати зроблене змусили батьки.
Щоправда, більшість захоплюється таким вчинком.
Люди кажуть, що було б добре серед місцевих школярів
зробити такий корисний челендж. n

Держслужбовець попався
на хабарі... вдруге

n О часи! О звичаї!

Двоє зловмисників
у Рівному силоміць
відібрали мобільний
телефон у перехожого

Антон КАРАСЬ

Фото із сайту rivnepost.rv.ua.

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

а сценарієм цього телепроєкту, кожна учасниця
має 5000 гривень і 4 години, щоб підібрати та купити одяг на певну подію для
іншої учасниці. Коли вбирали
рівнянку Катерину Крилову,
серед іншого вона сказала:
«У нас в Ровно живуть одні
алкаші, наркомани, ніщеброди». На що коментатор шоу
Олексій Дурнєв зауважив,
що, мабуть, панянка не планує повертатися у Рівне.
У 2014-му вона отримала
титул «Міс глядацьких симпатій» та титул «Міс Рівненщина» у рамках обласного конкурсу краси.
А цього літа вона на камеру роздягнулася до купальни-
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лосив, що місто має працювати.
— Ця заборона може спричинити повний колапс. Тому
поки що мешканці Рівного будуть пересуватися у міському
транспорті без ковід-сертифікатів. Ми маємо забезпечити
повну його життєдіяльність,
функціонування всіх служб.
У цих умовах ми маємо максимально підтримати бізнес,
зробити усе можливе, щоб підприємці працювали і розвивались. Від їхнього благополуччя
залежить і добробут нашого
міста, — зазначив Олександр
Третяк.

Щоправда, міський голова
таки закликав усіх жителів обласного центру вакцинуватися
від коронавірусу, адже місць
у лікарнях вже просто немає.
На 3 листопада у Рівненській області хвороба забрала життя 1632 мешканців.
На жаль, щодня цей показник
збільшується. Хворих на коронавірус вже почали приймати
Млинівська, Радивилівська
та Корецька лікарні, де для них
облаштували близько 100 ліжкомісць.
До переліку таких закладів також включили обласний
госпіталь для ветеранів війни
у Клевані та Володимирецьку
лікарню, а це ще 65 додаткових ліжок.
Таким чином, наразі пацієнтів із COVID-19 в області приймає вже 21 медзаклад. n

n Цифра

80,1% українців вважають, що неприпустимо,
щоб найвищі посадові особи держави і провідні
політики країни володіли офшорними рахунками
за кордоном. 9,1% не бачать нічого поганого у такій практиці. Водночас більше половини (55,3%) вірять інформації
розслідування «Пандора Пейперс» (Pandora Papers) про те,
що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють
офшорними рахунками за кордоном. Не вірять цій інформації
16,5% респондентів.
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n Слово – зброя!
Ще одна учасниця — актриса Волинського академічного обласного
муздрамтеатру імені Тараса Шевченка Дарина Гребенко — декламувала «Грішницю». І вона розгледіла
сучасний вимір в описаному 125 років тому. Розповіла ось що: «У трактуванні Лесі це жінка, яка ризикнула
всім, покинула все, що мала, в ім’я
ідеї. Коли її місто захопили вороги,
беззахисна наївна дівчина перетворилася на бунтівницю. У сучасних
реаліях моя героїня — це войовниця, яка пішла в АТО, амазонка, яка
обирає між самогубством і боротьбою за ідеї, які десь її і розчарували.
В одній руці я триматиму гранату
як символ смерті, а в іншій — Біблію.
«Ніхто не має більшої любові, ніж
той, хто душу покладе за друзів».
Про глибинний вимір Лесиного

«Читайте мої твори — там вся я»
Ці слова Лесі Українки процитував на Театральному майдані науковець й
викладач Волинського національного університету, що носить ім’я великої
поетеси, Сергій Романов. Він звертався до присутніх з нагоди святкового
дійства — конкурсу читців поезії нашої славетної землячки
Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Оксана КОВАЛЕНКО

молодих людей із Харкова,
Запоріжжя, Києва та інших
міст приїздили на Волинь,
аби підтримати традицію, що народилася двадцять п’ять літ тому з легкої руки відомого діяча й народного
артиста Леся Танюка. Мова про Всеукраїнський конкурс професійних
читців, заснований Національною
спілкою театральних діячів України
1996 року з нагоди 125-річчя від дня
народження Лесі Українки. Директор
Волинського театру ляльок Данило
Поштарук нагадав, як у 2014 році,
коли Росія анексувала Крим, особисто пропонував перенести цей
важливий захід із Ялти до Луцька.
З того часу поезія Лесі з уст професійних читців до 35 років, а це актори
та студенти університетів культури,
лунає у стінах Волинського академічного обласного театру ляльок. «І ці вірші особливі, з новими
гранями, — поділився голова журі,
режисер і народний артист України
Тарас Жирко. — Молодь — це завжди правда, чесність, бунтарство.
І коли вона вдається до творчості
Лесі Українки, до наших класиків,
то дає нам зрозуміти, що написане — то і день сьогоднішній!».
Одна з учасниць, актриса з Житомира Оксана Рогутська розповіла,
як відкрила для себе вірш «Що дасть
нам силу»: «Цей твір про теслю, який
став робити хрести, а на них почали
розпинати людей. Біблійна ситуація — він, хоч і зовсім знесилений,
бере в одного страдника його хрест
і несе на Голгофу. Ось тут дається
вибір: або ми залишаємося з цим
малим матеріальним, або йдемо
до чогось вищого, духовного. Це про
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яка правдива фраза Лесі
« АУкраїнки
«Тепер з мистецтва
хоч би хліба заробити»!
Зараз так і є. Але ж
мистецтво і є тією силою,
яка дає можливість
перемагати.

»

Конкурс у Луцьку цінний тим, що дає змогу різним поколінням відчути,
як «читає» Лесю молодь.

те, як Леся Українка боролася зі своєю хворобою, знаходила силу там,
де, здається, її нема. Про те, що Бог
є над нами і нам допомагає. А яка
правдива її фраза «Тепер з мисте-

цтва хоч би хліба заробити»! Зараз
так і є. Але ж мистецтво і є тією
силою, яка дає можливість перемагати. Захотілося поділитися цим
з іншими людьми.

слова говорив доктор філологічних
наук Волинського національного
університету імені Лесі Українки
Сергій Романов, один із тих, хто
готував до видання 14-томник творів
нашої славетної землячки. Він передав переказ її сучасників: мовляв,
знайомі йшли до Лесі поговорити,
вилити душу, бо її мова завжди мала
вплив, давала полегшення. Нині
ж, ще до вручення премій конкурсу, підсумував Лесезнавець, він
знає, що переможцями є всі учасники, бо вони зуміли збагнути головне:
«Слово будує, слово впливає».
За підсумками конкурсних прослуховувань визначено лауреатів.
Гран-прі здобула Валерія Липа —
артистка Херсонського академічного обласного театру ляльок, перша
премія — у актрис житомирського
театру Оксани Рогутської та херсонського — Єлизавети Неглядюк.
Другу отримала Дарина Гребенко
з волинського театру, а третя —
в студентки київського вишу Анастасії Івахненко. n

Р Е К Л А М А

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

PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв
на тиждень.
Заробітна
плата
–
P
від 20 000 грн+премії.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах
і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для
відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
E-mail: volyn476@gmail.com

Тел.: (0332) 72-39-32, 066 82 47 160 – Vodafone, 096 77 31
037 – Київстар, 066 82 47 160 – Viber, Telegram, WhatsApp.
Ціна приватного оголошення у нашій газеті — 30 грн за одне
найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити на
сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети».
Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше,
ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та
ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт).
Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість
оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях
ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ

l Продам трактори Т-25, МТЗ,

l Куплю пай або землю с/г призна-

«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.

чення у Луцькому районі. Тел. 050 43
85 225.
l Продається земельна ділянка
(0.17 га) 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.
l У с. Озеро Луцького району продається приватизована земельна
ділянка (0.10 га) під забудову. Тел.
068 19 17 191.

АВТОРИНОК

РІЗНЕ

l Куплю автомобіль (вітчизняного

l Продам саджанці малини (осін-

чи іноземного виробництва, на євробляхах) у будь-якому стані. Тел.: 066
77 09 243, 050 24 20 244.

ній сорт Зюгана, високоврожайний,
ремонтантний. Від 50 шт. Можлива
відправка поштою). Тел.: 099 26 13
620, 068 93 14 506.
l Продається б/в холодильник «Дніпро» у робочому стані
(м. Луцьк). Тел. 095 90 05 624.
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 жом з доставкою (5-6 т,
у межах 50 км від Луцька), а також
дрова рубані, чурки, пісок, щебінь,
цеглу, відсів, землю на вимостку. Ви-

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.

везу 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 дві корови (тільні другим
телям) у Рожищенському районі.
Ціна 19 000 і 23 000 грн. Тел. 068 13
89 596.
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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений військовий квиток,
виданий на ім’я Кулик Сергій Михайлович, вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

Пам’ятаємо, любимо,
сумуємо
6 листопада минає рік, як гірка звістка сколихнула Угринівський ЗЗСО – передчасно пішла
із життя добра, світла людина,
педагог за покликом душі, вчитель
української мови та літератури
Євгенія Михайлівна
ДУДКО.
Із мрією бути вчителькою Євгенія Михайлівна
жила, відколи ученицею вперше переступила поріг
Сенкевичівської середньої школи. Про інші професії й не думала. Вирішила себе присвятити дітям.
Працювала в Сенкевичівці, Ржищеві, Угринові.
Протягом багатьох років була директором Угринівського ЗЗСО.
Євгенія Михайлівна зробила значний внесок у
розвиток української освіти. Була автором публікації «Організація профорієнтаційної роботи як аспект
допрофільної підготовки та профільного навчання»,
лауреатом конкурсу «Вчитель року».
Вона була наполегливою та відповідальною, постійно працювала над собою, навчала, виховувала,
раділа перемогам своїх учнів і завжди говорила: «Я
щаслива, коли діти переростають мене».
Надзвичайно прикро усвідомлювати, що вже рік
немає людини, до якої йшли за порадою й обов’язково її отримували.
Людина живе доти, поки її пам’ятають. Світла пам’ять про Євгенію Михайлівну назавжди залишиться в серцях тих,
хто її знав, любив і поважав, хто жив і працював поруч із нею, кого вона навчала.
Педагогічний колектив
Угринівського ЗЗСО.

6, 13 та 20 листопада

+38
+38
+38
+38

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

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

4 листопада 2021 Четвер
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Що віщують зорі
Гороскоп на 8 - 14 листопада
ОВЕН. Вдалий час для прийняття
відповідальних рішень. Колеги по роботі будуть підтримувати ваші пропозиції, а начальство може нагородити
премією. У вихідні потрібно відпочити
активно. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Цього тижня будете реагувати на все спокійно й знайдете позитив навіть у складній ситуації. Ніхто
не виведе вас із рівноваги. Остерігайтеся чужих порад. Вихідні проведіть
у колі друзів. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Відчуєте, що зробили великий крок назустріч своїй мрії.
Ви рухаєтеся в правильному напрямку, і вищі сили допомагають вам уникати перешкод. У вихідні добре відпочинете у веселій компанії. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РАК. Ваша наполегливість допоможе добитися успіху в роботі. Плани
дещо зміняться, та все буде сприяти
розвитку партнерських відносин. У вихідні слід відвідати родичів, але й важливо побути на самоті й поміркувати. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Небажано будувати грандіозні плани, оскільки можливі раптові
зміни. Імовірно, будете змушені вирішувати одночасно кілька проблем.
Але ви швидко з ними впораєтеся. У вихідні знайдеться час для розваг, поїздок або візиту до рідних. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — четвер.
ДІВА. Вам необхідно зосередитися перед рішучим і успішним стрибком вгору кар’єрними сходами. Працювати доведеться більше, проте ви
перейдете на більш високий фінансовий
щабель. У вихідні вдасться вирішити багато проблем. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Вдалий період для цікавих
знайомств і плідного співробітництва.
Ймовірно, виникнуть несподівані обставини, але вже скоро все владнається. Старші родичі можуть дати корисні
поради. У вихідні на вас чекає приємна поїздка.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Успіх можливий у всіх
сферах, головне — нічого не боятися й
вірити в себе. Вас чекає великий прибуток або пропозиція зайняти керівний
пост. Сконцентруйтеся й починайте працювати у відповідному напрямі. У вас усе вийде.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Прийдеться розбиратися з невідкладними справами, можлива надмірна завантаженість на роботі.
Вам знадобляться титанічні зусилля,
щоб прорватися. Зате у вихідні настане
пора відпочинку й умиротворення. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Зараз саме час для налагодження втрачених зв’язків, які вам
придадуться в найближчому майбутньому. Постарайтеся привести до ладу
свої думки й почуття. Не забувайте про
рідних. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Добитися успіху ви
зможете тільки завдяки своїм організаторським здібностям і новим ідеям.
Не чекайте, що хтось інший вирішить
ваші проблеми. Постарайтеся не відкладати сімейні справи на потім. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РИБИ. На роботі очікуються зміни.
Слід подумати про підвищення кваліфікації. Успіх будь-яких переговорів
залежатиме виключно від чіткості
вашої аргументації. А от із поїздками
і з налагодженням партнерських відносин вам
просто пощастить. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.

Кросворд
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 28 ЖОВТНЯ

24
25

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Кохана Ромео з однойменної трагедії В.
Шекспіра. 5. Військове звання. 7. Довга жіноча сукня, зазвичай без
рукавів. 8. Одна зі складових градусної сітки, яка допомагає знайти координати будь-якої точки на поверхні земної кулі. 9. Тригонометрична
функція. 11. Один із найвідоміших білоруських поетів минулого століття. 13. Столиця Японії. 14. Один з найпопулярніших віршів Л. Костенко.
15. Непрохідні хащі. 17. Хорватський футбольний клуб з однойменного міста. 20. Дерев’яна посудина у вигляді великої діжки. 23. Костюм
космонавта. 24. Одне з великих міст Канади. 25. Європейська держава. 26. Розділ у газеті, журналі або відділ у радіо- чи телепередачах. 27.
Серцевий лікар.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Пустий, легковажний чоловік. 2. Новела Миколи Хвильового. 3. Місто-порт в американському штаті Мічиган. 4. Те
саме, що й сарана. 6. Карета з верхом, що відкривається. 7. Релігійна
громада. 8. Велике місто, яке є важливим економічним, політичним і
культурним центром для країни. 10. Фахівець, що займається вивченням внутрішньої будови Землі. 11. Амплуа актора. 12. Оповідання
О. Стороженка. 15. Короткий ремінний батіг. 16. Ударна і метальна
зброя індіанців. 18. Міфічна істота, що символізує доброчесність. 19.
Одомашнений південноамериканський копитний ссавець із родини
верблюдових. 21. Головна артерія людського організму. 22. Відвар із
сушених фруктів.
Склав Микола ДЕНИCЮК.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Колонада. 7. Геркулес. 8. Кібернетика.
10. Грань. 11. Архів. 12. Шпага. 15. Фізика. 17. Петров. 18. Лід. 19.
Фільтр. 20. «Варнак». 24. Слово. 25. Бекон. 26. Сурма. 29. Чорноспинка. 30. Коментар. 31. Сітківка.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Топограф. 2. Шайба. 3. Іртиш. 4. Чернігів.
6. Аврора. 7. Греція. 8. Кондзелевич. 9. Аспірантура. 13. Скотт.
14. Севан. 16. Ціп. 19. Фольклор. 21. Комплекс. 22. Ленотр. 23.
Компас. 27. Ерато. 28. Ането.

26
27

Програма телепередач на 8 — 14 листопада
ПОНЕДІЛОК, 8 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, 00:05, 02:20, 05:25
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 «Полюдськи» 12:35 Д/с «Дикі Дива»
13:10, 01:40 Прозоро: про
актуальне 14:00, 04:30 UA:Фольк
15:10, 21:35, 00:30, 02:45, 05:50
Спорт 15:20 Концерт. Квартет
Гетьман 16:25 Буковинські
загадки 16:30 Д/с «Дикі тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/ц «Дикий світ» 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта 00:40 Т/с «Бальтазар»
03:00 Я вдома 03:30 Д/ф
«Бовсунівські бабусі»

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
05:05 «Мультфільм»
05:15, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з Інтером»
09:20 Ранок з Інтером
10:05, 18:00, 19:00, 04:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «007: КООРДИНАТИ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
15:15 «Речдок»
16:05 «Чекай на мене. Україна»
20:00, 02:45 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Хороша дружина»
(16+)
00:45 Х/ф «БРАТИ СІСТЕРС»
(16+)
03:15 Т/с «Банкірші»

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» (12+)
13.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
4» (12+)
14.30, 15.30 Т/с «Відважні» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Грім серед
ясного неба» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Комісар Рекс»
08.10, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.35, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна.
Жадана любов» (16+)
23.05 Т/с «Невірна» (12+)

ICTV
05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25 Служба розшуку дітей
05.30 Громадянська оборона
06.00 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «НЕВДАХИ»
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ» (16+)
20.20 Прихована небезпека
21.05 Факти. Вечір
21.15 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.35 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.40 «Орел і решка»
09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
12.25 Х/ф «ХРОНІКИ РІДДІКА»
(16+)
14.40 Х/ф «РІДДІК» (16+)
17.05 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Пекельна кухня»
20.55 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
22.55 Х/ф «ЛЮДИНА-ВОВК»
(18+)

МЕГА
06:00 Правила виживання
07:00 Страх у твоєму домі 08:00
Бандитська Одеса 09:55, 01:40
Речовий доказ 11:05 Таємниці
акул 12:00, 05:25 Містична
Україна 13:00 Божевільний світ
14:00 Природа сьогодення
15:00, 02:50 Стежина війни
16:00, 21:50 Горизонт 17:00,
04:30 Сіяя: з нами у дику природу
18:00, 00:40 Секретні території
19:00 Прихована реальність
19:55 Таємниці людського
мозоку 20:50 Герої будівельного
майданчика 22:40 Орел і решка
23:40 Апокаліпсис. Перша світова
війна 03:40 Судіть самі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
09.30 «Орел і Решка. Дива світу»
10.30 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
11.30, 21.00 «Інше життя»
12.25 Х/ф «ЛЮБІТЬ КУПЕРІВ»
(16+)
14.20 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»

18.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
20.00 «Мам, я роблю бізнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.25 Т/с «Козирне місце» (16+)
10.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ»
(16+)
12.50 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
(16+)
14.50, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Гроші 2021»
20.20 Т/с «Ангели» (16+)
22.05 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
23.55 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:20 Топ-матч
06:10 Нью-Йорк Сіті Філадельфія Юніон. MLS 08:10
Львів - Десна. Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:40 Фатіх Карагюмрюк
- Галатасарай. Чемпіонат
Туреччини 13:20 Феєнорд - АЗ
Алкмаар. Чемпіонат Нідерландів
15:00, 19:00, 22:30 Футбол
NEWS 15:20 Інгулець - Дніпро-1.
Чемпіонат України 17:10 НьюІнгленд Революшн - Інтер Маямі.
MLS 19:30 Колос - Шахтар.
Чемпіонат України 21:20 «EXTRA
TIME» 22:15 Yellow 22:50
Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру. Прем’єра 23:30 Бешикташ
- Трабзонспор. Чемпіонат
Туреччини 01:20 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 02:15
Минай - Маріуполь. Чемпіонат
України 04:00 Фортуна - ПСВ.
Чемпіонат Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Румпельштільцхен»
10.30 Х/ф «Сутінки» (16+)
13.00, 18.00 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сімейка У
20.30, 01.45 Танька і Володька
23.00 Одного разу в Одесі
23.30, 01.00 Країна У
00.00 Серіал «Євродиректор»
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.00
«Таємниці світу» 07.30, 17.00,
03.20 «Випадковий свідок» 08.10
Х/ф «Знову невловимі» 10.50,
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 02.50
«Свідок» 14.40, 23.00 Т/с «Той, що
читає думки» (16+) 18.20 «Свідок.
Агенти» 00.55 Х/ф «Багряні ріки
- 2» (18+) 04.05 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. Професійні
байки»

ВІВТОРОК, 9 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, 02:10, 05:10
Новини 07:05 Енеїда 08:10 12
міфів про Донбас 08:15 Т/с «Череп
і кості» 09:15 Телепродаж 09:45
Пишемо історію. У кожного свій
Шевченко 10:00 XXI Радіодиктант
національної єдності 11:00
Т/с «Серцебиття» 11:50, 18:20
Соціальне ток-шоу «По-людськи»
12:45 Міста та містечка 13:10,
01:25 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк 15:10, 21:45,
00:10, 02:45, 05:45 Спорт 15:20
Д/ф «Бовсунівські бабусі» 16:30
Д/с «Дикі тварини» 17:00 Прозоро:
про головне 19:10 Д/ц «Дикий
світ» 22:00 Полюси 23:00 Бігус
Інфо 00:25 Т/с «Бальтазар» 03:00
Я вдома 03:30 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський світанок»
04:00 Д/ф «Вибір»

21.00 Т/с «Грім серед ясного
неба» (12+)
23.10 Т/с «Вище тільки кохання»
(12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
07.50, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна. Жадана
любов» (16+)
23.05 Т/с «Невірна» (12+)

ICTV

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11.05, 13.25 Х/ф «БЛИЗНЮКИ»
(16+)
1+1
12.45, 15.45 Факти. День
05.35 «Життя відомих людей»
13.50 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
14.50, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
«Сніданок з 1+1»
17.35, 23.35 Т/с «Юрчишини-2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
(16+)
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
18.45, 21.05 Факти. Вечір
«Телевізійна служба
20.20 Громадянська оборона
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей 21.15 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Т/с «Пес-2» (16+)
2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45, 22.50, 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 «ЧЕРВОНИЙ КУТ»
(16+)
14:45, 15:40 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 02:50 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Хороша дружина» (16+)
00:40 Х/ф «СПРАВЖНЯ ІСТОРІЯ
БАНДИ КЕЛЛІ» (18+)
03:20 Т/с «Банкірші»

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
4» (12+)
14.30, 15.30 Т/с «Відважні» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.15 «Орел і решка»
09.20 Т/с «Надприродне» (16+)
11.55 «Кохання на виживання»
(16+)
14.00 Х/ф «МЕСНИКИ: ВІЙНА
НЕСКІНЧЕННОСТІ» (12+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Екси» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ»
(16+)
23.25 Х/ф «ПОДОРОЖІ
ГУЛЛІВЕРА»

МЕГА
06:00 Правила виживання
07:00 Страх у твоєму домі 08:00
Бандитський Київ 09:45, 01:40
Речовий доказ 10:55 Таємниці
акул 11:55, 05:25 Містична
Україна 12:55 Божевільний світ
13:55 Природа сьогодення
14:55 Стежина війни 15:55,
21:50 Горизонт 16:55, 04:30 Сіяя:
з нами у дику природу 17:55,
00:40 Секретні території 18:55
Прихована реальність 19:50
Таємниці людського мозоку 20:50
Герої будівельного майданчика
22:40 Орел і решка 23:40
Апокаліпсис. Перша світова війна
02:50 Судіть самі 03:40 Академік
Корольов

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
09.30 «Мам, я роблю бізнес!»
10.20, 20.00 «Орел і Решка. Рай

та пекло»
11.25, 18.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13.20, 21.00 «Інше життя»
14.20 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
07.35 Т/с «Мисливці за реліквіями»
09.30 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ» (16+)
11.45 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
14.50, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Джедаі 2021»
20.25 Т/с «Ангели» (16+)
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Фенербахче - Кайсеріспор.
Чемпіонат Туреччини 07:45, 19:20
Передмова до 9 та 10 турів. Відбір
до ЧС- 2022 г. 08:15 Нью-Інгленд
Революшн - Інтер Маямі. MLS
10:00, 15:00, 19:00, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Інгулець - Дніпро-1.
Чемпіонат України 12:10 «Великий
футбол» 13:50 Топ-матч 14:05,
21:35 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 15:20 Колос - Шахтар.
Чемпіонат України 17:10 «EXTRA
TIME» 18:00 Yellow 18:10 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 19:50 Аякс Гоу Ехед Іглз. Чемпіонат Нідерландів
22:50 Олександрія - Металіст 1925
. Чемпіонат України 00:35 «FAN
TALK» 02:20 Фатіх Карагюмрюк Галатасарай. Чемпіонат Туреччини
04:05 Львів - Десна. Чемпіонат
України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Принц-ведмідь»
10.30 Х/ф «Сутінки. Сага:
Молодий місяць» (16+)
13.00, 18.00 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу. Батли
за патли
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сімейка У
20.30, 01.45 Танька і Володька
23.00 Одного разу в Одесі
23.30, 01.00 Країна У
00.00 Серіал «Євродиректор»
05.50 Корисні підказки

НТН
06.20 «Свідок. Агенти» 07.50,
17.00, 03.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок» 09.00 Х/ф «Вовча
зграя» 10.50, 13.00, 19.30 Т/с
«CSI: Маямі» (16+) 14.45, 23.00
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
18.20 «Будьте здоровi» 00.55
«Легенди бандитського Києва»
01.55 «Правда життя» 03.45
«Речовий доказ» 04.25 «Правда
життя. Професійні байки» 04.55
«Top Shop»

СЕРЕДА, 10 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, 02:10, 05:10
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, 01:25
Прозоро: про актуальне 14:00
UA:Фольк. Спогади 15:10, 21:45,
00:10, 02:45, 05:45 Спорт 15:20
Концерт. Арсен Мірзоян 16:30 Д/с
«Дикі тварини» 17:00 Прозоро: про
головне 19:10 Д/ц «Дикий світ»
22:00 Полюси 23:00, 03:00 Перша
шпальта 00:25 Т/с «Бальтазар»
03:30 Я вдома 04:00 Д/ф «Клітка
для двох»

07.45 «Орел і решка»
09.45 Т/с «Надприродне» (16+)
11.35 «Кохання на виживання»
(16+)
13.35 Х/ф «МЕСНИКИ: ФІНАЛ»
(12+)
17.05 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Діти проти зірок»
20.35 Х/ф «ЕРАГОН»
22.40 Х/ф «ОСТРІВ
ГОЛОВОРІЗІВ»

МЕГА

06:00 Правила виживання
07:00 Страх у твоєму домі 08:00
Бандитська Одеса 09:40, 01:40
Речовий доказ 10:50 Таємниці
акул 11:50, 05:25 Містична
Україна 12:50 Божевільний світ
13:50 Природа сьогодення 14:50
Стежина війни 15:50, 21:50
Горизонт 16:50, 04:30 Сіяя: з
1+1
нами у дику природу 17:50, 00:40
Секретні території 18:50 Прихована
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок реальність 19:50 Таємниці
людського мозоку 20:50 Герої
з 1+1»
будівельного майданчика 22:40
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Орел і решка 23:40 Апокаліпсис.
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин» Перша світова війна 02:50 Судіть
09.25, 10.20 «Життя відомих людей самі 03:40 Амосов. Сторіччя
2021»
К-1
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
06.30 «TOP SHOP»
14.45 «Одруження наосліп»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
17.10 Т/с «Величне століття.
08.35 Т/с «Дикий ангел»
Роксолана»
09.20, 20.00 «Орел і Решка. Рай
20.43 «Проспорт»
та пекло»
20.45, 21.50, 22.50, 23.55 Т/с
11.15, 18.00 «Орел і Решка.
«Свати»
Навколосвітня подорож»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
13.25, 21.00 «Інше життя»
дня»
14.20 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
ІНТЕР
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05:05 «Телемагазин»
2+2
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
06.00 «Джедаі 2020»
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
07.50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
Новини
09.45 Х/ф «СЕКРЕТНІ
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
МАТЕРІАЛИ: БОРОТЬБА
Інтером»
ЗА МАЙБУТНЄ» (16+)
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12.00 Т/с «Опер за викликом-3»
12:25 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ВБИВСТВА»
(16+)
(16+)
15.00, 16.55, 19.25 «Загублений
14:40, 15:35 «Речдок»
світ»
16:25 «Речдок. Особливий
17.55 «Секретні матеріали»
випадок»
18.15 «Спецкор»
18:00, 04:00 Ток-шоу «Стосується
18.50 «Джедаі»
кожного»
20.20 Т/с «Ангели» (16+)
20:00, 02:40 «Подробиці»
22.05, 23.55 Т/с «CSI: Місце
21:00 «Речдок. Велика справа»
злочину» (16+)
23:50 Т/с «Хороша дружина» (16+)
00:45 Х/ф «ЗА ВОВЧИМИ
ФУТБОЛ-1
ЗАКОНАМИ» (16+)
06:00 Фортуна - ПСВ. Чемпіонат
03:10 Т/с «Банкірші»
Нідерландів 07:45 MLS. Огляд туру
04:45 «Мультфільм»
08:15 Колос - Шахтар. Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 19:00, 22:30
УКРАЇНА
Футбол NEWS 10:20 Yellow 10:30
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Альянс - Оболонь. Чемпіонат
Україною
України. Перша ліга 12:20
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру
Сьогодні
13:00 Нью-Йорк Сіті - Філадельфія
09.00 Зірковий шлях
Юніон. MLS 14:50 Топ-матч 15:20
10.30 Я везу тобі красу
Бешикташ - Трабзонспор. Чемпіонат
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
Туреччини 17:10 Львів - Десна.
4» (12+)
Чемпіонат України 19:20 «EXTRA
14.30, 15.30 Т/с «Відважні» (16+)
TIME» 20:10 Колорадо - Лос20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» Анджелес. MLS 22:00 Передмова
21.00 Т/с «Грім серед ясного неба» до 9 та 10 турів. Відбір до ЧС- 2022 .
(12+)
22:50 Минай - Маріуполь. Чемпіонат
23.10 Слідами Роттердам+.
України 00:35 Косово - Йорданія.
Контрольна гра 02:20 Інгулець Мисливці за привидами
23.50 Т/с «Солона карамель» (12+) Дніпро-1. Чемпіонат України 04:05
Феєнорд - АЗ Алкмаар. Чемпіонат
СТБ
Нідерландів
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
ТЕТ
05.50 Т/с «Комісар Рекс»
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.45, 11.50 «МастерШеф
09.30 Х/ф «Три пера»
Професіонали» (12+)
10.30 Х/ф «Сутінки. Сага:
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаЗатемнення» (16+)
Новини»
12.50, 18.00 4 весілля
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
13.55, 17.00 Богиня шопінгу. Батли
15.35, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
за патли
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна. Жадана 15.00, 05.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
любов» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.30 Одного
23.05 Т/с «Невірна» (12+)
разу під Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сімейка У
ICTV
20.30, 01.45 Танька і Володька
06.30 Ранок у великому місті
23.00 Одного разу в Одесі
08.45 Факти. Ранок
23.30, 01.00 Країна У
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
00.00 Серіал «Євродиректор»
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
05.50 Корисні підказки
11.20, 13.15 Х/ф «КОРОЛЬ
НТН
РАЛЬФ»
12.45, 15.45 Факти. День
06.20 «Будьте здоровi» 07.50,
13.55 Т/с «Розтин покаже-2» (16+) 17.00, 03.00 «Випадковий свідок»
14.55, 16.25 Т/с «Пес» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
17.45, 23.40 Т/с «Юрчишини-2»
«Свідок» 09.00 Х/ф «Ті, що зійшли
(16+)
з небес» 10.45, 13.00, 19.30 Т/с
18.45, 21.05 Факти. Вечір
«CSI: Маямі» (16+) 14.45, 23.00
20.20 Секретний фронт
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
18.20 «Вартість життя» 00.55
21.15 Т/с «Пес-6» (16+)
«Легенди бандитського Києва»
22.40 Т/с «Пес-2» (16+)
01.55 «Правда життя» 03.40
НОВИЙ КАНАЛ
«Речовий доказ» 04.25 «Правда
життя. Професійні байки» 04.55
06.00, 07.40 «Kids time»
«Top Shop»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»

ЧЕТВЕР, 11 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Візуальний код 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:10, 05:10
Новини 07:05 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,
01:25 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади 15:10,
21:45, 00:10, 02:45, 05:45 Спорт
15:20 Концерт. Ніна Матвієнко
та Дмитро Андрієць 16:30 Д/с
«Дикі тварини» 17:00 Прозоро:
про головне 19:10 Д/ц «Дикий
світ» 22:00 Полюси 23:00 Схеми.
Корупція в деталях 00:25 Т/с
«Бальтазар» 03:00 ВУКРАЇНІ 03:30
Я вдома 04:00 Д/ф «Норильське
повстання»

1+1
05.15 «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»
20.31 «Проспорт»
20.33 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «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 «ІЛЮЗІЯ ВБИВСТВА
2» (16+)
14:40, 15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 04:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»

20:00, 02:30 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Хороша дружина» (16+)
00:45 Х/ф «ВІНЧЕСТЕР.
БУДИНОК, ЗБУДОВАНИЙ
ПРИВИДАМИ» (16+)
03:00 Т/с «Банкірші»

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЛИСТОПАДА

07.30 «Орел і решка»
09.30 Т/с «Надприродне» (16+)
13.00 «Кохання на виживання»
(16+)
15.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)
23.00 Х/ф «СКАРБ ВЕЛИКОГО
КАНЬЙОНУ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 03:45 Топ-матч
06:10 Фатіх Карагюмрюк
- Галатасарай. Чемпіонат
Туреччини 08:10 Олександрія
- Металіст 1925. Чемпіонат
України 10:00, 15:00, 20:15,
22:30 Футбол NEWS 10:20
УКРАЇНА
«EXTRA TIME» 11:15 Колорадо
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
- Лос-Анджелес. MLS 13:00
МЕГА
Україною
Yellow 13:10 Нива (Т) - Кривбас.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Чемпіонат України. Перша ліга
06:00 Правила виживання
Сьогодні
07:00 Страх у твоєму домі 08:00 15:20 MLS. Огляд туру 15:50,
01:55 Косово - Йорданія.
09.00 Зірковий шлях
Бандитський Київ 09:45, 01:40
Контрольна гра 17:45
10.30 Я везу тобі красу
Речовий доказ 10:55 Таємниці
11.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
акул 11:50, 05:25 Містична Україна Передмова до 9 та 10 турів.
12:50 Ремесла за призначенням Відбір до ЧС- 2022 . 18:15, 21:25
4» (12+)
«Головна команда» 19:20 LIVE.
14.30, 15.30 Т/с «Відважні» (16+) 13:50 Дикі тварини 14:50 Гарячі
Україна - Болгарія. Контрольна
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» точки 15:50, 21:50 Горизонт
гра 22:15 LIVE. Німеччина 16:50, 04:30 Сіяя: з нами у дику
21.00 Т/с «Грім серед ясного
Ліхтенштейн. Відбір до ЧС- 2022.
природу 17:50, 00:40 Секретні
неба» (12+)
23:40 Огляд 1-го ігрового дня.
території 18:50 Прихована
23.20 Футбол. Контрольна Гра
Відбір до ЧС- 2022. Прем’єра
реальність 19:50 Таємниці
Україна - Болгарія
03:55 Грузія - Швеція. Відбір до
людського мозоку 20:50 Герої
ЧС- 2022.
будівельного майданчика 22:40
СТБ
Орел і решка 23:40 Апокаліпсис.
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
ТЕТ
Перша світова війна 02:50 Судіть
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
самі 03:40 Актори-фронтовики
06.00
ТЕТ
Мультиранок
07.50, 11.50 «МастерШеф
09.30 Х/ф «Принцеса Мален»
Професіонали» (12+)
К-1
10.30 Х/ф «Сутінки. Світанок
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна1» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
Новини»
12.50, 18.00 4 весілля
08.00 М/с «Юху та його друзі»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
13.55, 17.00 Богиня шопінгу.
08.35
Т/с
«Дикий
ангел»
15.35, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
Батли за патли
09.25,
20.00
«Орел
і
Решка.
Рай
19.05 «СуперМама» (12+)
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
та
пекло»
20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна.
галлівуд
11.25,
18.00
«Орел
і
Решка.
Жадана любов» (16+)
Навколосвітня подорож» 16.00, 03.00 Панянка-селянка
23.05 Т/с «Невірна» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
13.25, 21.00 «Інше життя»
Одного разу під Полтавою
14.20 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
ICTV
19.30, 22.00, 02.20 Сімейка У
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
20.30, 01.45 Танька і Володька
06.30 Ранок у великому місті
23.00 Одного разу в Одесі
08.45 Факти. Ранок
2+2
23.30, 01.00 Країна У
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
00.00 Серіал «Євродиректор»
10.10 Скетч-шоу «На трьох» (16+) 06.00 «Джедаі 2020»
07.55 Т/с «Мисливці за реліквіями» 05.50 Корисні підказки
11.00, 13.25 Х/ф «СТРАШИЛИ»
09.50 Х/ф «СЕКРЕТНІ
(16+)
МАТЕРІАЛИ: ХОЧУ
НТН
12.45, 15.45 Факти. День
ВІРИТИ» (16+)
06.20 «Вартість життя» 07.50,
13.50 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
11.55 Т/с «Опер за викликом-3»
17.00, 03.00 «Випадковий
14.50, 16.25 Т/с «Пес» (16+)
(16+)
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
17.40, 23.35 Т/с «Юрчишини-2»
15.00, 16.55 «Загублений світ»
19.00, 02.30 «Свідок» 09.00 Х/ф
(16+)
17.55 «Секретні матеріали»
«Торпедоносці» 10.50, 13.00,
18.45, 21.05 Факти. Вечір
18.15 «Спецкор»
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.45,
20.20 Анти-зомбі
18.50 «Джедаі»
23.00 Т/с «Той, що читає думки»
21.15 Т/с «Пес-6» (16+)
19.25 «Секретні матеріали 2021» (16+) 18.20, 01.55 «Правда життя»
22.35 Т/с «Пес-2» (16+)
(дайджест)
01.00 «Легенди бандитського
20.20 Т/с «Ангели» (16+)
Києва» 03.40 «Речовий доказ»
НОВИЙ КАНАЛ
04.25 «Правда життя. Професійні
22.00, 23.50 Т/с «CSI: Місце
06.00, 07.25 «Kids time»
байки» 04.55 «Top Shop»
злочину» (16+)
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»

02:00 Х/ф «ТІЛЬКИ ЛЮБОВ»
(16+)
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:30 Енеїда 07:00, 08:00, 09:00, 03:45 Х/ф «КОЛИ Я СТАНУ
21:00, 23:40, 02:00, 03:35, 05:35 ВЕЛЕТНЕМ»
Новини 07:10 Мультфільм 08:05
УКРАЇНА
Д/с «Дикі Дива» 08:25 #ВУКРАЇНІ
06.45, 07.30 Реальна містика
09:10 Телепродаж 09:40
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
Відтінки України 10:10 Х/ф
10.45 Т/с «Довга дорога до
«САМСОН І ДАЛІЛА» 13:30,
щастя» (12+)
00:05 Х/ф «МІСІС КЛАУС» 15:00
UA:Фольк. Спогади 15:55 Х/ф
14.40, 15.20 Т/с «Три кольори
«ЯРОСЛАВ МУДРИЙ» 18:50 Т/с
любові» (12+)
«Пуаро Агати Крісті» 21:25 Д/с
20.00 Головна тема
«Особливий загін. Супер - чуття» 21.00 Шоу Маска - 2
22:25 Д/ц «Дикий світ» 01:40,
23.30 Що? Де? Коли?
03:20 Земля, наближена до неба
01:50 Буковинські загадки 02:25
СТБ
Бігус Інфо 02:50 Перша шпальта 07.50 «Неймовірна правда про
04:05 Д/с «Дикі тварини»
зірок»

1+1
06.05, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Вечірній квартал 2021»
22.10 «Жіночий квартал 2021»
23.35 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:05 «Телемагазин»
05:35 «Орел і решка.
Перезавантаження»
06:35 «Мультфільм»
07:00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ВІДПОЧИНКУ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Все для тебе»
11:00 «Позаочі»
12:00 Х/ф «ДАЙТЕ КНИГУ
СКАРГ»
13:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
15:40 Т/с «Слідчий Горчакова»
(12+)
20:00 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:05 Т/с «Джерело» (12+)

10.55 Т/с «Кріпосна. Жадана
любов» (16+)
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» (12+)

ICTV
05.10 Громадянська оборона
06.05 Прихована небезпека
07.05 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
10.55, 13.10 Х/ф «СМЕРЧ»
(12+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА-4:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
16.05 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА-5:
НАЦІЯ ВИГНАНЦІВ»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР» (16+)
21.50 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР-2: НЕ
ВІДСТУПАЙ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 «Kids time»
06.05 Х/ф «ДЖЕК І БОБОВЕ
ДЕРЕВО»
10.05 «Орел і решка. Земляни»
11.00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
13.05 «Хто зверху?» (12+)
15.05 М/ф «Іван Царевич і Сірий

1+1
06.00 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 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»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Ліга сміху 2021»
22.40 «Маскарад»

ІНТЕР
05:25, 23:45 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна
програма»
12:25 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ» (16+)
14:40, 15:40, 01:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»

18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: СПЕКТР»
(16+)
03:10 Д/п «Війна всередині нас»
04:05 «Орел і решка.
Перезавантаження»

18.55 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
20.55 Х/ф «КРОВ’Ю І ПОТОМ:
АНАБОЛІКИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПОГРОМ» (18+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 03:50 Топ-матч
06:10 Вірменія - Півн.
Македонія. Відбір до ЧС- 2022.
08:10 Ірландія - Португалія.
Відбір до ЧС- 2022 . 10:00,
15:00, 19:00, 22:30 Футбол NEWS
МЕГА
10:20, 13:15 «Головна команда»
11:25, 19:20 Україна - Болгарія.
06:00 Правила виживання
УКРАЇНА
07:00 Страх у твоєму домі 08:00 Контрольна гра 14:05, 21:10
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Бандитська Одеса 09:45, 01:40 Огляд 1-го ігрового дня. Відбір
Україною
Речовий доказ 10:55, 20:50 Герої до ЧС- 2022. 15:20 Румунія 07.00, 08.00, 15.00, 19.00
будівельного майданчика 11:55, Ісландія. Відбір до ЧС- 2022.
Сьогодні
17:10 Греція - Іспанія. Відбір
05:25 Містична Україна 12:55,
19:50 Ремесла за призначенням до ЧС- 2022. 21:35 LIVE. Англія
09.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с «Жити з Надією» (12+) 13:55 Дикі тварини 14:55 Гарячі - Албанія. Відбір до ЧС- 2022.
23:40 Австрія - Ізраїль. Відбір
точки 15:55, 21:50 Горизонт
14.40, 15.30 Т/с «Чесна гра»
16:55, 04:30 Сіяя: з нами у дику до ЧС- 2022. Прем’єра 01:30
(16+)
MLS. Огляд туру 02:00 Молдова
природу 17:55, 00:40 Секретні
20.10 Ток-шоу «Говорить
- Шотландія. Відбір до ЧС- 2022 г.
території 18:55 Прихована
Україна»
04:00 Німеччина - Ліхтенштейн.
реальність 22:40 Орел і решка
21.00 Свобода слова Савіка
Відбір до ЧС- 2022.
23:40 Апокаліпсис. Перша
Шустера
світова війна 02:50 Судіть самі
ТЕТ
03:40 Правда життя
СТБ
06.00
ТЕТ
Мультиранок
06.20, 19.00, 22.50 «Холостячка
К-1
09.30 Х/ф «Красуня»
Злата Огнєвіч» (12+)
10.30 Х/ф «Сутінки. Світанок
06.30
«TOP
SHOP»
10.35 «Як вийти заміж» (16+)
2» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна- 08.00 М/с «Юху та його друзі»
12.50, 18.00 4 весілля
08.35 Т/с «Дикий ангел»
Новини»
09.15, 20.10 «Орел і Решка. Рай 13.55, 17.00 Богиня шопінгу.
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
Батли за патли
та пекло»
(12+)
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
11.25 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож» галлівуд
ICTV
16.00, 03.00 Панянка-селянка
13.25, 21.10 «Інше життя»
06.30 Ранок у великому місті
14.20 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 19.00, 20.00, 21.00, 22.30
08.45 Факти. Ранок
Одного разу під Полтавою
18.00 Х/ф «НАРЕЧЕНА09.15, 19.20 Надзвичайні новини
19.30, 22.00, 02.20 Сімейка У
ВТІКАЧКА» (16+)
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
20.30, 01.45 Танька і Володька
22.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.40, 13.15, 23.00 Скетч-шоу
23.00 Одного разу в Одесі
«На трьох» (16+)
23.30, 01.00 Країна У
2+2
00.00 Серіал «Євродиректор»
12.45, 15.45 Факти. День
06.00 «Шалені перегони 2018»
05.50 Корисні підказки
13.50 Т/с «Розтин покаже-2»
07.00 «Джедаі 2020»
(16+)
08.20 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
НТН
14.50, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
(16+)
17.40 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
06.20, 01.55 «Правда життя»
10.15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
18.45 Факти. Вечір
07.50, 17.05, 03.00 «Випадковий
12.00 Т/с «Опер за викликом-3» свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
(16+)
НОВИЙ КАНАЛ
19.00, 02.30 «Свідок» 09.00
14.55 «Загублений світ»
Х/ф «Хроніка пікіруючого
05.50 «Вар’яти» (12+)
17.55 «Секретні матеріали»
бомбардувальника» 10.40,
06.00, 07.10 «Kids time»
18.15 «Спецкор»
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
18.50 «Джедаі»
(16+) 14.45, 23.00 Т/с «Той,
07.15 «Орел і решка»
19.25 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ що читає думки» (16+) 18.20
09.25 «Пекельна кухня»
ЛАБІРИНТОМ» (16+)
«Таємниці світу» 00.55 «Легенди
11.25 «Екси» (16+)
21.30 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ бандитського Києва» 03.40
13.30 «Діти проти зірок»
ЛАБІРИНТОМ:
«Речовий доказ» 04.25 «Правда
15.00 Х/ф «ОПТОМ
життя. Професійні байки» 04.55
ВИПРОБУВАННЯ
ДЕШЕВШЕ»
«Top Shop»
ВОГНЕМ» (16+)
16.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ
2»

НЕДІЛЯ, 14 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 13 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Візуальний код 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30,
02:10, 05:10 Новини 07:05
Енеїда 08:10 Д/с «Тероризм,
якому змогли запобігти»
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,
00:20 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади
15:10, 21:45, 00:05, 02:45, 05:45
Спорт 15:20 Концерт. Іво Бобул
16:30 Д/с «Дикі тварини» 17:00,
01:05 Прозоро: про головне
19:10 Д/ц «Дикий світ» 22:00
Д/ц «НЛО: Загублені свідчення»
22:55 Д/с Дикі тварини 01:55
Земля, наближена до неба 03:00
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 04:40
Відтінки України

вовк» (16+)
16.50 М/ф «Іван Царевич і Сірий
Вовк 2» (16+)
18.20 Х/ф «СТАЛЕВА
ЛЮДИНА» (16+)
21.10 Х/ф «БЕТМЕН ПРОТИ
СУПЕРМЕНА» (16+)

МЕГА

до ЧС- 2022. 08:10 Андорра
- Польща. Відбір до ЧС- 2022
г. 10:00, 15:00, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Англія - Албанія.
Відбір до ЧС- 2022. 12:10,
17:20, 01:30 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС- 2022 . 13:10
Австрія - Ізраїль. Відбір до ЧС2022 г. 15:20 Yellow 18:50 LIVE.
Норвегія - Латвія. Відбір до ЧС2022 . 20:55 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС- 2022. 21:35
LIVE. Чорногорія - Нідерланди.
Відбір до ЧС- 2022 . 23:40
Україна - Болгарія. Контрольна
гра 02:10 Боснія і Герцеговина
- Фінляндія. Відбір до ЧС- 2022
. 04:00 Туреччина - Гібралтар.
Відбір до ЧС- 2022 .

06:10 Випадковий свідок
09:00 Речовий доказ 10:10,
03:00 Правда життя 11:10,
18:10 У пошуках істини 12:10,
00:00 Секретні території 13:10
Крила війни 14:10 Пекін:
серце Китайської імперії 17:10
Природа сьогодення 21:00
Підземна Одіссея: стародавні
міста Італії 01:00 Сіяя: з нами
у дику природу 01:30 Герої
ТЕТ
будівельного майданчика 02:00
06.00
ТЕТ
Мультиранок
Містична Україна 05:15 Ремесла
10.00 М/ф «Гномео та
за призначенням
Джульєтта»
11.30 Х/ф «Красуня й
К-1
чудовисько»
06.30 «TOP SHOP»
13.15, 14.45, 16.15, 17.45, 23.35,
08.00 М/с «Кротик і Панда»
00.35, 02.20 Одного разу під
08.35 «Ух ти show»
Полтавою
09.10 Х/ф «НАРЕЧЕНА14.15, 17.15, 00.05 Сімейка У
ВТІКАЧКА» (16+)
15.45, 01.50 Одного разу в Одесі
11.20 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
18.15 Х/ф «Кін смен: Таємна
РІВНЕМ НЕБА» (16+)
служба» (16+)
13.40 «Орел і Решка. Дива
20.45 Х/ф «Кін смен: Золоте
світу 2»
кільце» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Дива Світу 03.20 Панянка-селянка
2. Невидане»
05.50 Корисні підказки

2+2

НТН

06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Віпи і топи»
10.55 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «ОЛЕКСАНДР» (16+)
16.20 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
(16+)
18.15 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»
(16+)
20.00 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
22.20 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
ВІДЬМАМИ» (18+)

06.00 Х/ф «Прокинутися
у Шанхаї» 07.30 Х/ф
«Підірване пекло» 09.20
Х/ф «Вічний поклик»
15.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 16.10 Т/с
«Коломбо» (16+) 19.00,
02.30 «Свідок» 19.30 Х/ф
«Вусатий нянь» 21.00 Х/ф
«Гусарська балада» 22.50
Х/ф «SuperАлібі» (16+)
00.40 «Хвороби-вбивці»
03.00 «Випадковий свідок»
03.15 «Речовий доказ» 04.00
«Правда життя. Професійні
байки» 04.55 «Top Shop»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10,
15:30 Італія - Швейцарія. Відбір

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:50 Енеїда 07:00, 08:00,
08:55, 21:00, 23:55, 03:35, 05:35
Новини 07:10 Мультфільм
08:20 Д/с «Дикі тварини»
09:00 Божественна літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30 Д/ф «Бити.
Молитися. Тримати» 14:35
Телепродаж 15:10 UA:Фольк.
Спогади 16:25 Концерт. Пісні
про кохання 17:30 Міста та
містечка 17:40 Т/с «Пуаро Агати
Крісті» 19:55 Д/ц «Дикий світ»
21:25, 04:00 Т/с «Таємний агент»
23:15 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 00:20 Х/ф
«ЯРОСЛАВ МУДРИЙ» 03:20
Земля, наближена до неба

1+1
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
11.00 «Світ навиворіт»
17.30 «Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим»
18.30 «Світське життя. 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками 2021»
23.15 «Людина, що вічно
танцює»

ІНТЕР
05:20 Х/ф «ДАЙТЕ КНИГУ
СКАРГ»
07:05 Х/ф «ЖАНДАРМ ТА
ІНОПЛАНЕТЯНИ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
12:50 «Речдок. Велика справа»
17:20 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
23:50 Х/ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ»
01:35 «Речдок»

УКРАЇНА
06.50 Реальна містика
08.35 Т/с «Грім серед ясного
неба» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Коли помре
кохання» (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Довга дорога до
щастя» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.35 Т/с «Снайперка» (16+)
09.35 «МастерШеф» (12+)
13.45 «СуперМама» (12+)
18.40 «Битва екстрасенсів» (16+)
21.00 «Один за всіх» (16+)
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)
23.20 «Україна має талант»

ICTV
05.10 Анти-зомбі
06.05 Секретний фронт
07.05 Громадянська оборона
08.05 Х/ф «ПАДІННЯ ОЛІМПУ»
(16+)
10.30 Х/ф «ПАДІННЯ ЯНГОЛА»
(16+)
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «ЗАГІН
САМОГУБЦІВ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 23.30 «Вар’яти» (12+)
06.20, 08.35 «Kids time»
06.25 М/ф «Ми - монстри»
08.40 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк» (16+)
10.20 М/ф «Іван Царевич і Сірий
Вовк 2» (16+)
11.50 Х/ф «СТАЛЕВА
ЛЮДИНА» (16+)
14.45 Х/ф «БЕТМЕН ПРОТИ
СУПЕРМЕНА» (16+)
17.50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ ЛІХТАР»
(16+)

МЕГА
06:10, 02:00 Містична Україна
07:15 Випадковий свідок 09:00
Речовий доказ 10:10, 03:00
Правда життя 11:10, 18:00 У
пошуках істини 12:00, 00:00
Секретні території 13:00 Крила
війни 14:00 Підземна Одіссея:
стародавні міста Італії 17:00
Природа сьогодення 19:00
Герої будівельного майданчика
21:00 Пекін: серце Китайської
імперії 01:00 Сіяя: з нами у
дику природу 04:40 Ремесла за
призначенням

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.45 «Ух ти show»
09.00 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЕ
ХОЧУ» (16+)
13.40, 19.50 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
14.35 «Орел і Решка. Дива світу»
23.00 «Орел і Решка. Дива Світу
2. Невидане»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.05, 23.55 «Загублений світ»
12.10 Т/с «Перевізник-2» (16+)
14.10 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ» (16+)
16.20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ:
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
ВІД СМЕРТІ» (16+)
21.55 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Норвегія - Латвія. Відбір до
ЧС- 2022 г. 08:10 Франція Казахстан. Відбір до ЧС- 2022

г. 10:00, 15:00, 19:45, 22:30
Футбол NEWS 10:20 Чорногорія
- Нідерланди. Відбір до ЧС2022 . 12:10, 15:20 Огляд 3-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
. 13:10 Металіст - Прикарпаття.
Чемпіонат України. Перша ліга
15:50 LIVE. Словенія - Кіпр.
Відбір до ЧС- 2022 . 16:45
Yellow 17:55, 23:40 «Відбір до
ЧС-2022. Матч-центр» 18:50
LIVE. Вірменія - Німеччина. Відбір
до ЧС- 2022. 20:55 «Великий
футбол» 21:40 LIVE. Португалія
- Сербія. Відбір до ЧС- 2022.
00:30 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022. Прем’єра
02:20 Мальта - Словаччина.
Відбір до ЧС- 2022 . 04:15 Півн.
Македонія - Ісландія. Відбір до
ЧС- 2022.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф
«Румпельштільцхен»
10.45 Х/ф «Дванадцять
місяців»
12.45, 14.15, 16.15, 23.30, 00.30,
02.15 Одного разу під Полтавою
13.45, 00.00 Сімейка У
15.45, 01.45 Одного разу в Одесі
17.15 М/ф «Мегамозок»
19.00 Х/ф «Люди - Ікс» (16+)
21.00 Х/ф «Люди - Ікс 2» (16+)
03.15 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

НТН
05.30 Х/ф «Цвітіння
кульбаби» 06.55 Х/ф «Весь
світ в очах твоїх...» 08.20
«Слово Предстоятеля» 08.25
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 10.55 Т/с «Коломбо»
(16+) 13.55 Х/ф «Вусатий
нянь» 15.20 Х/ф «Гусарська
балада» 17.05 Х/ф «Справа
Румянцева» 19.00 Х/ф «У
зоні особливої уваги» 20.55
Х/ф «Хід у відповідь» 22.25
Х/ф «Вигнанець» (16+) 00.20
Х/ф «SuperАлібі» (16+) 02.00
«Речовий доказ»
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Салат без майонезу? А чом би й ні!
Хоч він і надає закускам особливого смаку, але навіть
одна ложка такого соусу робить їх не тільки жирними,
але й шкідливими, адже магазинна продукція
містить консерванти, трансгенні жири та іншу хімію.
Різноманітні заправки стануть чудовою заміною
майонезу в салаті

С

n Спробуйте – не пошкодуєте!

Цибульники:
просто, дешево і смачно
Фото із сайту filizhankakavu.com.

Така соковита й
оригінальна страва
припаде до вподоби
всім, хто полюбляє
цей овоч. Приготувати
її можна і пісною, і
скоромною. Цибульники
підійдуть у якості
перекусу, можуть бути
основною стравою
(тоді їх подають
гарячими зі сметаною,
майонезом або будь–
яким улюбленим
соусом, смакуватимуть
і з різними гарнірами:
картопляним чи
гороховим пюре,
тушкованою морквою
або капустою), а
можуть і самі стати
чудовим гарніром
до м’ясних наїдків.
Для їх приготування
ріпчасту цибулю
потрібно нарізати
якомога дрібніше, але
не перекручувати на
м’ясорубці і не збивати
в блендері
«СИТНІ»

Інгредієнти: 8–9 великих
цибулин, 5 ст. л. манки, 8 ст. л.
борошна, 4 яйця (для пісного
варіанту — 180–200 г пісного
майонезу), сіль та спеції — за
смаком, олія для смаження.
Приготування. Цибулю
порізати дрібними кубиками, посолити, поперчити,
ретельно розім’яти руками
чи ложкою, додати манну
крупу, борошно, яйця (або
майонез), добре вимішати і
залишити на 15–20 хвилин,
щоб манка набухла. На гарячу сковороду влити кілька
ложок олії, розігріти її і ложкою викладати цибулеве тісто. Смажити на середньому
вогні до рум’яної скоринки з
обох боків.
У ТОМАТНО–
МОРКВЯНОМУ СОУСІ

Інгредієнти: для цибульників — 3 цибулини, 3
яйця (можна замінити пісним
майонезом), 4 ст. л. борошна, 1/2 ч. л. соди (погасити
оцтом), сіль та перець — за
смаком, для соусу — 3 великих морквини, 1 цибулина,
70 г томатної пасти, сіль, цукор, спеції.
Приготування.. Цибулю дрібно порі-зати, посолити,
поперчити, перемішати і залишити на
5 хвилин. Тим часом
збити яйця і додати
и
соду, погашену оцтом,
м,
борошно, всипати цибулю і все перемішати.
ати.
На сковороді розігріти
гріти

метана. Її калорійність
у 5 разів поступається
майонезу. Для приготування соусів треба додати
до неї трохи часнику або гірчиці, улюблені трави і спеції.
Також для заправки салатів
можна змішати сметану з соєвим соусом, соком лайма чи
лимона. До рибних і овочевих
страв підійдуть такі добавки,
як аджика або паприка, а для
пельменів — хрін.
Натуральний йогурт. Він
нежирний, ніжний, легкий,
з невисокою калорійністю.
Саме тому цей молочний
продукт вважається кращим
варіантом заміни майонезу.
А щоб страва за смаком ні в
чому не поступалася, йогурт
також можна урізноманітнити
додатковими інгредієнтами.
Приміром, із паприкою і гірчицею вийде чудова заправка
для салату «Цезар». Йогуртові соуси використовують для
страв з риби, м’яса і навіть для
ролів. Варіанти спецій можна
комбінувати залежно від смакових уподобань.
Кефір 1–2,5% жирності.
Кисломолочний напій використовують і для випічки, і маринування м’яса, а також для
приготування смачних соусів.
Щоб заправка вийшла густішою, потрібно вибрати більш
жирний продукт. У кефір можна додати свіжий протертий

олію, ложкою викладати цибульну суміш і обсмажити з
обох боків. Для приготування соусу цибулю порізати
дрібними кубиками, злегка
обсмажити в олії, додати
натерту на дрібній тертці
моркву, протушкувати 5–6
хвилин. Посолити, посипати
улюбленими спеціями (вдалим поєднанням із морквою
є карі). Коли морква стане
м’якою, томатну пасту трохи розбавити водою і влити
у сковороду. У сотейник або
чугунок викладати шарами обсмажені цибульники і
морквяний соус, влити пів
склянки води (або сметани) та протушкувати кілька
хвилин. Можна додати помідори, болгарський перець,
гриби, зелень.
ДРІЖДЖОВІ

Інгредієнти: 2 великі цибулини, 3–3,5 скл. борошна,
1 яйце (можна і без нього),
0,5 л води, 50 г дріжджів,
2 ст. л. цукру, сіль за смаком,
олія для смаження.
Приготування. Дріжджі
покришити, посипати цукром і залишити на деякий
час, поки почнуть рухатися.
Тоді додати яйце, теплу воду,
сіль, спеції, просіяне борошно, подрібнену за допомогою
блендера або тертки цибулю,
добре перемішати і поставити в теплому місці. Через
Фото із сайту motto.net.ua.

30–40 хвилин викладати тісто
ложкою в розігріту на сковороді олію і смажити, як звичайні оладки.
«СОКОВИТІ»

Інгредієнти: 2–3 цибулини, 1–2 яйця, 2 ст. л. борошна, сіль та перець мелений
— за смаком, 1 ч. л. соди,
40 мл соняшникової олії,
1 ч. л. оцту (9%).
Приготування. Цибулю
почистити, нарізати дрібними кубиками, викласти в
глибоку миску, посолити й
поперчити, вибити спочатку
1 яйце, все добре перемішати і залишити хвилин на
20 (завдяки такому настоюванню після смаження цибуля всередині буде м’якою).
Потому всипати просіяне
пшеничне борошно, соду,
погашену оцтом, і добре
перемішати цибулеву масу
ложкою. Якщо вона надто густа, то додати ще одне яйце
і знову ретельно вимішати.
На сковороді розігріти олію,
столовою ложкою викладати
тісто у формі котлет і смажити на помірному вогні протягом 2 хвилин з кожного боку.
…З КАРТОПЛЕЮ

Інгредієнти: 4 цибулини, 3 картоплини, 3 яйця,
2 ст. л. манної крупи, чорний
мелений перець та сіль — за
смаком.
Приготування. Цибулю
нарі
р зати кубиками, ошпаринарізати
ти окропом, відцідити і
пр
просушити.
Яйця збити із сіллю. Картоплю
н
натерти
на дрібній
т
тертці,
додати манну
крупу, цибулю, яйця,
п
посолити
і поперчитти до смаку. Смажити цибульники на олії з
обо боків до золотистої
обох
скори
скоринки.
n

через сито огірок, подрібнені
блендером маслини, дрібно
нашатковану зелень, різноманітні приправи та спеції.
Вершковий сир. Він досить щільний за консистенцією, тому його можна змішати
з кефіром або вершками. А
додавання різних приправ,
часнику, винного чи яблучного
оцту, зелені та інших інгредієнтів дасть змогу готувати страви з різними смаками. Також
для соусів можна взяти такі нежирні сорти сиру, як сулугуні,
рикота, фета або адигейський.
Лимонний сік. Якщо кисломолочні продукти з якихось
причин не підходять — виручать звичайний лимон або
лайм. Вичавіть із них сік — отримаєте легку і корисну заправку, яку часто використовують навіть при строгих дієтах. Цитрус насичує організм
вітамінами, підвищує імунітет.
Для заправки сік лимона можна змішати з оливковою, кукурудзяною, кунжутною олією,
спеціями і навіть медом.
Бальзамічний оцет. Ним
також часто заправляють салати. Але, на відміну від цитруса, у нього більш вишуканий
смак, відчуваються фруктові
нотки, завдяки чому страви
виходять пікантними. Також
для салатів використовують і
яблучний оцет, який розбавляють водою у пропорції 1:1. n

заправки салатів можна змішати
« Для
сметану з соєвим соусом, соком
лайма чи лимона.
»
Фото із сайту golapravda.blog.

n Господиням на замітку

ПРОСТІ ЛАЙФХАКИ НА ЩОДЕНЬ
Щоб із фаршированих
котлет під час смаження не
витікало вершкове масло, рекомендується панірувати їх у
сухарях двічі.
 У більшості рецептів
приготування стейків їх радять просушити перш ніж
покласти на сковорідку, щоб
вийшла хрустка смажена
скоринка. Паперовий рушник — ідеальний засіб, що
:) :) :)
Як стверджують
кулінари, чим гірший
настрій, тим ніжніші
відбивні.
:) :) :)
Наші прабабусі
тратили 4 години на
приготування смачного овочевого супу.

допоможе забрати всю зайву
вологу.
Якщо ви випадково розбили скляну ємність на дрібні
шматочки, то легко прибрати
їх допоможе пластилін. Просто покачайте кульку з нього
по тому місцю, де розсипані осколки. Під рукою нема
пластиліну — виручить газета:
намочіть її і, зібгавши, зберіть
нею розбите скло. n

n Весела
кухня

Тепер завдяки
суповим концентратам молода господиня може зварити
його буквально за
4 хвилини. Отже, у
неї залишається
3 години 56 хвилин,
щоб покритикувати
свого чоловіка.

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

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

СПОРТ

www.volyn.com.ua
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n Футбол

Ховайся, Ребров! Тремти, Шацьких!
Нападник грізного ФК «Минай» обіцяє подерти на дрантя свою
футбольну взувачку, але таки розтрощити голеадорський рекорд УПЛ…
Фото із сайту segodnya.ua.

Фото із сайту football24.ua .

Аве, Пшонка: такий подарунок
зробили Євгену Селезньову на
день народження. Нагадаємо, що
в образі римського імператора
Юлія Цезаря раніше поставав
ексгенпрокурор України,
одіозний Віктор Пшонка.
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

вген Селезньов укотре
струсонув навколофутбольний інформаційний
простір – і знову не забитими
голами. 36-річний нападник
безапеляційно заявив, що не
повісить бутси на цвях, допоки не заб’є ще вісім голів і не
стане кращим бомбардиром в
історії вищого дивізіону українського футболу (зараз на рахунку Селезньова 116 м’ячів,

Є

цей дубль став 18-м у кар’єрі Олександра – він повторив

на рахунку Євгена Селезньова
« Зараз
116 м’ячів, у Максима Шацьких та Сергія

»

Реброва – по 123.
у Максима Шацьких та Сергія
Реброва – по 123). Нагадаємо,
що нинішнього сезону Сєля,
виступаючи за ФК «Минай»,
ще не забивав. Минулого ж,
граючи за «Колос», записав на
свій рахунок п’ять голів – усі з
пенальті. Якщо бомбардирські
справи Євгена і далі рухатимуться такими темпами, то він
має усі шанси встановити той
рекорд, уже розмінявши п’ятий десяток. Тим більше, що
задля більшої переконливості варто забивати не вісім, а
дев’ять м’ячів (деякі футбольні статисти стверджують, що
на рахунку Шацьких не 123, а
усі 124 голи).
Поки ж Євген Селезньов
робить гучні заяви, інший
український форвард-ветеран тихою сапою підбирається до тих самих футбольних рекордів. 34-літній
нападник «Зорі» Олександр
Гладкий двічі забив у ворота
«Металіста 1925» і довів свій
бомбардирський доробок в
УПЛ до 98 голів. До того ж

рекорд Реброва, Девіча, Ярмоленка і того ж таки Селезньова. Прикметно, що дуплетами Гладкий стріляв у складі
відразу шести клубів («Зоря»,
ФК «Харків», «Шахтар», «Дні-

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
Команда
І В Н П М
«Динамо» (Київ)
13 11 2 0 34-5
«Шахтар» (Донецьк)
13 10 2 1 35-7
«Зоря» (Луганськ)
13 8 2 3 30-16
«Ворскла» (Полтава)
13 7 4 2 21-10
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
13 8 1 4 20-14
ФК «Олександрія» (Кіровоградщина)
13 5 5 3 12-10
«Верес» (Рівне)
13 5 4 4 12-12
«Металіст 1925» (Харків)
13 6 1 6 16-20
«Десна» (Чернігів)
13 5 3 5 15-21
«Рух» (Львів)
12 3 4 5 10-14
«Колос» (Ковалівка, Київщина)
12 3 2 7 7-18
ФК «Львів» (Львів)
13 2 4 7 9-20
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
12 2 3 7 9-22
ФК «Минай» (Закарпаття)
12 1 5 6 8-18
«Чорноморець» (Одеса)
13 1 5 7 12-26
ФК «Маріуполь» (Донеччина)
13 1 1 11 15-32

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

О
35
32
26
25
25
20
19
19
18
13
11
10
9
8
8
4

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

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

www.volyn.com.ua

про», «Карпати», «Чорноморець»).
Результати 13-го туру в
УПЛ: ФК «Маріуполь» – «Динамо» – 2:3; «Шахтар» – «Десна» – 4:1; «Інгулець» – «Верес»
– 0:0; «Колос» – ФК «Львів»
– 0:1; «Рух» – ФК «Олександрія» – 0:0; «Металіст 1925»
– «Зоря» – 1:6; СК «Дніпро-1»
– «Минай» – 4:0; «Ворскла» –
«Чорноморець» – 0:0.
Тим часом увага українських уболівальників уже переключилася з УПЛ – на євро-
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кубки. Напередодні, 3 листопада, «Шахтар» на «Сантьяго
Бернабеу» намагався реабілітуватися за нищівні 0:5 від мадридського «Реала» у Києві. А
днем раніше, 2 листопада, київське «Динамо» приймало на

№
1.
2.
3.
4.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ Е:
Команда
Ігри Виграші Нічиї Поразки
«Баварія» (Німеччина)
4
4
0
0
«Барселона» (Іспанія)
4
2
0
2
«Бенфіка» (Португалія)
4
1
1
2
«Динамо» (Україна)
4
0
1
3

М’ячі
17:2
2:6
5:9
0:7

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н
«Металіст» (Харків)
16 13 2
«Кривбас» (Кривий Ріг)
16 10 4
«Оболонь» (Київ)
15 9 3
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
15 8 2
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
16 7 4
«Олімпік» (Донецьк)
15 7 2
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 16 6 4
«Нива» (Тернопіль)
16 5 5
«Волинь» (Луцьк)
14 4 6
СК «Краматорськ» (Краматорськ, Донеччина) 14 6 0
«Поділля» (Хмельницький)
16 4 5
«Полісся» (Житомир)
12 5 2
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
16 3 6
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 15 4 1
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
16 4 1
ФК «Ужгород» (Ужгород)
16 2 3

П
1
2
3
5
5
6
6
6
4
8
7
5
7
10
11
11

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Політики
Уліцький Василь Михайлович

головного редактора
Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Економіки
Лісова Алла Степанівна

Освіти і культури
72-38-94

(244) 31178

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

727107

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

Медицини
Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Літературні редактори
72-38-94

Банада Олеся Андріївна

72-38-94

Коваленко Оксана Анатоліївна

Реклами
Борох Сергій Іванович

М
41-8
30-15
19-10
25-18
24-17
18-16
13-15
14-18
14-16
13-19
13-15
15-13
13-21
10-20
14-31
13-37

О
41
34
30
26
25
23
22
20
18
18
17
17
15
13
13
9

726121

ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
ЄДРПОУ 02471695
723932
Друк офсетний.
Обсяг 4 друк. аркуші
770770

Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович
72-39-32

Харчук Олена Андріївна

Очки
12
6
4
1.

В гонці бомбардирів лідирує Матеус Вієйра Кампос Пейшоту («Металіст») – 11 голів (3 – з пенальті).

Приймальня 723894
Заступник

«Олімпійському» каталонську
«Барселону», з посади головного тренера якої 28 жовтня
був звільнений Рональд Куман.
Проте дива не сталось:
наші програли, так і не забивши жодного гола – 0:1 (Ансумане Фаті, 70 хв.). Щоправда,
після матчу наставник киян
Мірча Луческу заявив: «Ми добре зіграли з «Барселоною»,
нарівні з цією великою командою, і, як мінімум, заслуговували на нічию». Ну-ну...
А ось луцька «Волинь»
напередодні, 3 листопада,
приймала житомирське «Полісся». У попередньому ж
турі «червоно-білі» 29 жовтня
прикро поступилися у Луцьку
волочиському «Агробізнесу».
Єдиний гол у матчі на п’ятій
хвилині поєдинку відправив
у власні ворота 22-річний
центральний захисник-гренадер «Волині» Максим Войтіховський (зріст 195 см!).
Щоправда, ані 90 «основних»
хвилин, ані восьми доданих
арбітром командам не вистачило. Фінальний свисток прозвучав якраз тоді, коли суперники взялися доводити щось
одне одному… навкулачки, за
що суддя виписав три «гірчичники» гравцям «Волині», і ще
два – футболістам «Агробізнеса».
Результати 16-го туру
в Першій лізі: «Полісся»
– «Нива» – 1:1; «Волинь» –
«Агробізнес» – 0:1; «Олімпік»
– «Кривбас» – 0:2; «Прикарпаття» – ФК «Ужгород» – 3:1;
СК «Краматорськ» – «Гірник-Спорт» – 0:1; «ВПК-Агро»
– «Кремінь» – 2:0; «Оболонь»
– «Поділля» – 1:0; «Металіст»
– «Альянс» – 2:0. n

723932
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Погляд
Фото Катерини ЗУБЧУК.

n Спеціальний репортаж

Вчитель історії Ігор Яцюра біля пам’ятника-фігури –
ще одного свідка минувшини.

Аліна ВІТИНСЬКА,
редактор відділу місцевого
самоврядування і сільського життя
«Газети Волинь»

Як я жила з двома
безхатьками: з одним –
«у голові», з другим –
у під’їзді

Напис на пам’ятнику повертає до часів, коли село
косила чума.

«Якби не Никонюк, то наше
Городище ніколи б не стало таким
європейським»
Про це говорила при зустрічі голова Городищенської громади, що
в Луцькому районі, Світлана Соколюк і її односельці, з якими
спілкувалася. Анатолій Олександрович, котрий багато років
керує знаним на Волині господарством ТзОВ «Городище», колись
добивався через Верховну Раду, аби в цьому населеному пункті,
за яким свого часу міцно закріпився статус неперспективного, була
сільська рада (сьогодні довкола нього об’єдналося 21 село!). Він
усе робив і робить для того, щоб молодь не розліталася по світах
Катерина ЗУБЧУК

«СКАРБ ІЗ ДАВНЬОРУСЬКОГО
ПОСЕЛЕННЯ СВІДЧИТЬ
ПРО ГЛИБОКЕ КОРІННЯ СЕЛА»

Із Городищем у мене пов’язаний
такий спомин. Це було в 1983 році. Одного дня до нас в редакцію прийшов
викладач Волинського національного
університету (на той час — Луцького
педінституту) Михайло Кучінко. Археолог за покликанням, він співпрацював
із нашою газетою — завжди тримав
у курсі своїх знахідок. А того разу Михайло Михайлович розповів про особливу удачу: під час розкопок, які проводив зі своїми студентами на території давньоруського поселення у цьому
селі, було знайдено дивовижний скарб:
20 предметів, серед яких — срібні жіночі нашийні прикраси — гривни. Наші
читачі тоді побачили їх на сторінках газети. А згодом — під час періодичних
показів — і відвідувачі Волинського
краєзнавчого музею, куди знахідку

було передано на зберігання.
Коли ж нинішньої осені я приїхала
в Городище, то на сліди цього скарбу
натрапила у музейному куточку, облаштованому у місцевій школі. Тут є
знімок, на якому згадані прикраси.
А ще макет поселення — 34 зруби-напівземлянки, які досліджував, зокрема,
Михайло Кучінко. Вчитель історії Ігор
Яцюра вже докладніше розповів про
музейну експозицію, яка до 2013 року
була в Будинку культури, а затим її,
оновивши, перемістили в школу, аби
можна було проводити тут уроки, ілюструючи розповідь експонатами, які
свідчать про глибоке коріння села. І,
звичайно ж, ми побували безпосередньо на місці поселення, яке датується
X–XIII століттями. Ігор Олександрович,
який, до речі, не лише педагог, а й священник (він — настоятель храму Андрія
Первозваного села Рованці Луцького
району), розповідав:
— Слов’янське поселення, що
дало початок селу Городище, було

розташоване на правому березі річки
Полонка — три-чотири метри над рівнем заплави. Узвишшя давало можливість краще захищатися від ворогів,
а оскільки населення займалося зем-

« Слов’янське
поселення, що дало
початок селу Городище,
було розташоване
на правому березі річки
Полонка — три-чотири
метри над рівнем
заплави.

»

леробством, то потрібний був доступ
до води. Тут ближче, як зараз, до річки
колись і село було, старовинна церква
стояла, яку в роки Другої світової війни
німці спалили. На її місці в наші дні зведено нову. А забудова вже сучасного
Городища змістилася далі…
Пам’ятник-фігура на узвишші привертає увагу. Це — ще один свідок
минувшини: поставлений він в часи,
коли людей косила чума. Біля нього
молилися і просили у Бога порятунку.
Про це нагадує і напис, який склали,
як зазначається, «женихи и девушки
1899 года».
Закінчення на с. 5

Фото із фондів Волинського краєзнавчого музею.

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Так і хочеться уявити, яка ж то панянка носила колись ці
срібні прикраси…

На уроках, які проходять безпосередньо біля музейних
експонатів, школярі дізнаються про глибоке коріння Городища.

Тривав мій останній рік навчання
на факультеті журналістики. Нас було
троє: я, Оля і Валера. Ми разом шукали
квартиру на зимову сесію неподалік
університету. До того вже жили
у різних районах і знали привілеї оселі
в центрі. Тож недороге житло з хорошим
ремонтом на Пекарській (одна
з найстаріших вулиць Львова) здалася
хорошим варіантом. Вирішили брати
оки я їхала маршруткою з Луцька, мої
друзі з Києва і Тернополя вже оглянули
помешкання й заявили по телефону, що
ключі в них на руках.
Того дня у місті звично лив дощ. Беру таксі і їду за адресою. Машина мене підвозить
до типового для Львова будинку — пам’ятки
архітектури. Двері до під’їзду відчиняються
прямо з вулиці. За ними високі стелі, арки,
колони, сходи з перилами, характерними для
бароко, а далі… темно, запах сирості, коридор звужується і нагадує лабіринт, з даху тече
дощова вода — чую, як його краплі розбиваються об підлогу. В будинку мертва тиша,
стає якось моторошно, цей звук насторожує,
і ось… двері до нашої квартири. Вона — єдина на поверсі. На трьох вище — теж ніхто
не живе. Всі помешкання опечатані. Тобто
у нас немає сусідів? Ми єдині живі в під’їзді!? Панікую і пропоную друзям пошукати інше
житло. Вони вмовляють лишитися, мовляв, ціна-умови хороші, в центрі ліпшого не знайти.
Погоджуюсь. Врешті я ж не одна, сама не повертатимуся додому, а разом не страшно.
Йдемо наступного дня на пари. Звично
приходимо ввечері. Пробираємося до дверей, аж чую, що під сходами хтось є. А Валера,
наче нічого не сталося, розповідає, що то…
безхатько — «місцевий авторитет» і у нього
є… ніж. Мене пронизує шок. У наступні дні ми
ходили з дому і додому разом. Щоразу отримувала маленьку дозу адреналіну. І от якось
я повернулася сама. Вирішила зачекати Олю
і Валеру, які затримувалися, але в мене розрядився телефон і на вулиці здійнялась хуртовина. Вибору не було — я повинна була
якось потрапити в квартиру. Відчинивши браму й двері з вулиці, навшпиньки пробираюся до своїх. Провертаючи ключ, відчула, що
позаду мене хтось є. Рука заніміла. Мову
відняло. Зупиняюся і обертаюся. Безхатько
кремезної статури «з ножем» мовчки пройшов
повз мене, а потім оглянувся і сказав: «Добрий вечір».
Того дня ми до ночі готували реферати,
щось читали, писали і пили тепле вино —
святкували успішну здачу якогось екзамена.
Нам було добре. Валера вийшов на коридор
курити і повернувся збентеженим. Каже, що
«сусід» має пригнічений вигляд. Пропонує нагодувати. Спускаємося і несемо йому вечерю.
Він не відмовляється і дякує.
У Львові мені довелося прожити ще більше
тижня. Мої однокурсники поїхали. Я ще кілька разів частувала безхатька. Ми не навіть
не познайомилися, про що зараз шкодую.
Цікаво, що то була за людина і чому життя викинуло її на вулицю.
Господар подзвонив і попросив залишити
ключ під дверима. Виходячи з під’їзду, я подумала, що жахливого безхатька «з ножем»
насправді ніколи не існувало, він жив тільки
в «моїй голові». Той моторошний образ хоча
й був цілком віртуальним, створював реальні
проблеми. Я потратила багато часу, чекаючи друзів під університетом, щоб у жодному
разі не йти додому самій, та й страху трохи
натерпілася. Тепер, коли щось хвилює, завжди перевіряю, чи не придумала цю проблему
сама. n

Д

