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n Особливий випадок
Фото з архіву Анатолія ШЕКЕТИ.

Головному лікарю довелося
самому переносити
померлих від коронавірусу
У сьогоднішньому номері тема
COVID-19 – знову головна, бо ціна
питання – людське життя
Читайте про це на с. 2,3,5,9,10,11,14

Вітаємо!
Тамарі Трофимчук — 50!
Сьогодні посеред золотої осені золотий ювілей
завітав до відповідального секретаря газети
«Волинь» Тамари Трофимчук.

«Лікарі сказали, що навіть
із протезом ще затанцюю
на власному весіллі, тому
і покликав їх на свою забаву»
Через 6 років після страшної аварії прикарпатець Михайло
Креховецький запросив на церемонію одруження
горохівських медиків, які врятували йому життя
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

«

оли вони зайшли в святкову ресторанну залу у місті Долині Івано-Франківської області, просльозилися не лише
молодята та їхні батьки, а й усі, хто знав, чому
волинян зустрічають як найрідніших людей.
Першим до гостей поспішив наречений.
Ішов, ступаючи впевнено, твердо, наче у нього й не протез на лівій нозі, ніби шість років
тому не було страшної аварії, після якої впав

К

Просльозилися не лише молодята
та їхні батьки, а й усі, хто знав,
чому волинян зустрічають як
найрідніших людей.

»

у жахливу депресію. Тепер щасливо усміхається й тисне руку горохівським медикам, які
витягували його з прірви безнадії.

Закінчення на с. 8
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Тамаро Сергіївно,
Тамар
нехай
неха
й 5:0 у Вашому житті
перетвориться
пере
етворит
на 10:0!!!
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ǵǯǮǹȊǵǮǺǼǺǯǼǹǼȀǼǰǮǴǶȀȀȍ
ǽǥǿǹȍȀǥǹȊǸǶǽǼȅǶǻǮǣȀȊǿȍ
Мене звуть Петро. Після 50 років все пішло шкереберть. Здоров’я почало різко погіршуватися, занепад сил, толком поїсти нічого не можу – одразу важкість у шлунку, часто нудить. Довелося таки
піти на обстеження. Діагноз: підвищений цукор і кров’яний тиск,
панкреатит… А лікар каже: «Ну а що ви хочете, типова картина для
людини за 50». Вийшов з поліклініки, сів на лавку і думаю: «Невже
тепер все життя сидіти на таблетках, невже прийшла старість?».
Поки сидів–сумував – не помітив чоловіка, що був поруч та посміхався. Коли помітив – зрозумів, що ми знайомі, та згадати не
міг. Почали розмовляти і я пригадав: це колега дружини. Його і не
впізнати: рум’яний, схудлий, в настрої – наче 15 років скинув. Я
його одразу похвалив. А він мені і каже: «Це все завдяки засобу
академіка Болотова».
Виявилося, що Бальзам Болотова – вже 30 років відомий засіб
для оздоровлення. І завдяки своєму складу здатен допомогти при
багатьох захворюваннях, в тому числі – хронічних!
Вирішив я теж спробувати приймати Бальзам. І жодного разу
не пошкодував! Після перших днів прийому стало налагоджуватися травлення, сил стало більше, настрій краще! Через пару місяців – важкості і нудоти немає, тиск і цукор – нормалізувалися!
Тепер знаю: з Бальзамом Болотова життя після 50 тільки
починається!

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

Молодята вирушають у довгу щасливу сімейну дорогу.

Дорога Тамаро Сергіївно!
Було нам важко і було нам зле,
І західно, і східно,
Було безвихідно. Але
нам не було негідно.
І це, напевно, головне,
Якої ще фортуни?
Не
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струни.
(Ліна КОСТЕНКО).

ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɡɬɚɪɢɮɚɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

поштові витрати сплачує отримувач

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

250 ml
320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

(067) 794-25-27

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160
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Фото із сайту epa.eu.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
12 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.08, захід — 16.20, тривалість дня — 9.12).
Місяць у Водолії, Рибах. Дні Місяця 8/9.
Іменинники: Артем, Олена, Олександр,
Максим.
13 ЛИСТОПАДА

Лише так є шанс дочекатися наступної осені.

«Наша Людмила — не листоноша, а золото»
Цього тижня Волинь
знову увійшла
в «червону» зону,
і це нагадало події
півторарічної давнини,
коли в Україні був
повний локдаун,
усе, що можна
закрити, закрилося,
а працювали лише
медики, аграрії,
поліція, ДСНС
і пошта. У ті тривожні
тижні у Шклині нині
Луцького району
листоноша місцевого
відділення зв’язку
Людмила Юшак
із колегами була чи
не єдиною в селі
людиною, котра
з дотриманням
заходів безпеки
заходила у кожну
домівку, приносила
людям газети, пенсії,
товари
Тамара ТРОФИМЧУК

У той важкий час редакція «Волині» вирішила
подивитися, як працює

Фото volyn.com.ua

Людмила Омелянівна (на фото праворуч) допомогла
журналістці «Волині» увійти в роль листоноші.

Укрпошта, і Людмила
Омелянівна з дозволу
начальника відділення
Лариси Рудусь люб’язно взяла мене із собою.
Симпатія між нами виникла з перших хвилин
розмови. Відкрита, привітна жінка сподобалася
мені одразу. Як виявилося згодом, пані Людмила
ще й гарна господиня,
майстриня, квітникарка.

Над Ківерцями
з’явилося північне
сяйво

14 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.12, захід — 16.18, тривалість дня — 9.06).
Місяць у Рибах. Дні Місяця 10/11.
Іменинники: Денис, Іван, Федір.
15 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.13, захід — 16.16, тривалість дня — 9.03).
Місяць у Рибах, Овні. Дні Місяця 11/12.
Іменинники: Костянтин.
16 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.15, захід — 16.15, тривалість дня — 9.00).
Місяць в Овні. Дні Місяця 12/13.
Іменинники: Юрій, Дмитро, Михайло,
Володимир, Микола, Анна.
17 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.16, захід — 16.14, тривалість дня — 8.58).
Місяць в Овні. Дні Місяця 13/14.
Іменинники: Ілля, Олександр, Іван, Семен,
Степан.
18 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.18, захід — 16.13, тривалість дня — 8.55).
Місяць у Тельці. Дні Місяця 14/15.
Іменинники: Григорій, Тимофій.

n Погода

Час відпустити
осінню романтику
і заряджатися
Одинадцятирічна горохівчанка новорічним настроєм

видала збірку власних віршів
Соломія Ващук — учениця
Горохівського ліцею
№1 імені Івана Франка.
Навчальний заклад
пишається талановитою
дівчинкою, адже
нещодавно її книга з
барвисто розфарбованою
обкладинкою побачила
світ тиражем
100 примірників у
видавництві «Надстир’я»

Унікальне явище помітили чимало
місцевих жителів
Ірусина ПРИХОДЬКО

а даними науковців, сяйво спричинила
потужна геомагнітна буря, яка охопила всю планету. Вона виникла через
викиди плазми на Сонці.
Близько опівночі у Ківерцях Луцького
району цей феномен устиг зазнімкувати
місцевий житель метеоаматор і фотограф
Андрій Гаврилюк.
— Полярне сяйво червоного кольору
утворилося на 50-й широті о 00.10 за місцевим часом у північній частині неба. Воно
не зникало 10–15 хвилин! Потім його накрила шарувата хмарність та туман, — розповів пан Андрій.

2019 року вона овдовіла,
але біль втрати чоловіка
тамувала в роботі серед
людей. Діти переймалися, що мамі важко, просили покинути пошту.
Але вона все одно приходила у відділення зв’язку,
брала свою важку сумку
і вирушала на свою дільницю.
Разом із Людмилою
Омелянівною ми обійшли

тільки одну вулицю, але
й цього було достатньо,
щоб зрозуміти, як селяни
ставляться до своєї листоноші. Вони на всі лади
хвалили її, казали: «Золото», і було видно, що їхні
слова щирі. Я дивилася, як працює Людмила
Омелянівна і насолоджувалася цією картиною.
Так зустрічають тільки
щирого друга або того,
хто приносить лише добрі
новини.
На жаль, сьогодні
Людмила Омелянівна
вже відпочиває. Скорочення штату торкнулося її нарівні з багатьма
іншими працівниками
служби зв’язку. Але віримо, що без діла вона
все одно не сидітиме.
І її так само любитимуть
усі односельці, як це було
на пошті у селі Шклинь.
А ми дякуємо Людмилі
Юшак за сумлінну 18-літню працю і щиру дружбу
з газетою «Волинь», яка,
переконані, триватиме й
надалі.

Сонце (схід — 7.10, захід — 16.19, тривалість дня — 9.09).
Місяць у Рибах. Дні Місяця 9/10.
Іменинники: Анатолій, Іван, Петро,
Микола, Леонід, Сергій, Олексій.

З

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ї вірші — про людей, звірів,
рідну школу, дощик, сонечко, космос, день і ніч… Не
оминула юна літераторка й
тему любові до України, рідної мови, світу без насилля...

Ї

Також у своїй поезії маленька
авторка просить коронавірус
зникнути.
49 віршів, які представлені
до уваги шанувальників поезії,
вражають дитячою щирістю.
Свої «Веселкові мрії» дівчинка
подарувала читачам Горохівської центральної бібліотеки.
Працівники книгозбірні на чолі
з директоркою Ольгою Єлісєєвою презентують збірку на одному із творчих зібрань.
– Вірші Соломії стають щоразу кращими. У сузір’ї талантів Горохівщини ця зіронька сяє
щоразу яскравіше, – зазначила у передмові вчителька української мови і літератури Тетяна Кульган.

5-літня дівчинка привітала улюблену поліцейську
з днем народження

Фото із сайту Нацполіції.

Маленька лучанка нещодавно потоваришувала
з місцевими патрульними відділу зв’язків із
громадськістю
Сергій ВИШЕНЬКА

а словами мами юної прихильниці поліції, дитина
часто згадує працівницю Ольгу Шмігель і називає
своєю улюбленицею. Тому разом із донькою вирішили зробити пані Ользі сюрприз: дізналися у пресслужби,
коли у неї день народження, й згодом усією сім’єю прийшли на контрольно-пропускний пункт управління, щоб
привітати. Дівчинка радо обійняла поліцейську й побажала здров’я та наснаги.
– Тішимося такій дружбі. Це мотивує кожного з нас й
посилює бажання допомагати громадянам, – прокоментували правоохоронці.

З

Офіційний візит зими на Волинь
запланований на наступний тиждень.
Природа і жителі краю до цього вже
активно готуються: опале листя
покривається іскристою ковдрою,
від морозного повітря червоніють
щоки, кожен подих перетворюється
на невеличку хмаринку, а з вітрин
магазинів де-не-де виглядають Дід
Мороз, сніговики і гноми. Для різдвяної
атмосфери не вистачає тільки снігу
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі Пасічник, 12 листопада — невелика хмарність
без опадів. Вночі і вранці місцями туман. Вітер
західний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі – від мінус 2 до плюс 3, вдень –
5–10 градусів тепла. Вранці на дорогах подекуди ожеледиця.
13-го – малохмарно без опадів. Вітер
південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від нуля до 5 градусів
тепла, вдень – плюс 5–10.
14-го – мінлива хмарність без опадів.
Вітер східний, 5–10 метрів за секунду.
15-го – мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-східний, 7–12 метрів за секунду,
вдень подекуди пориви 12–20. Температура
вночі – від мінус 3 до плюс 2, вдень – від нуля
до 5 градусів тепла.
У Рівному 12 листопада протягом усього
дня буде сонячно, без опадів. Температура
повітря вночі – мінус 1, вдень сягне 7 градусів
вище нуля. 13 листопада із самого ранку й до
пізнього вечора небо буде вкрите хмарами, дощ
не передбачається. Температура повітря вночі – плюс 3 градуси, вдень – 4. 14 листопада
також ясною погодою нас не
потішить, але опадів не буде.
Температура вночі – мінус
2 градуси, вдень – плюс 5.

Ведуча рубрики
Ірина КРАВЧУК.
А кажуть, що жіночої дружби не буває...

Тел. 72-39-32

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Про це говорять
Фото із сайту bbc.com.

Правильне рішення
чи безвідповідальне
загравання з виборцями?
Влада Луцька, як перед тим і Рівного, дозволила
невакцинованим жителям вільно користуватися
тролейбусами та маршрутками
и не зіграє таке рішення на руку
антивакцинаторам і чи не є воно
небезпечним для життя і здоров’я
лучан? Про це ми запитали у відомих
земляків

Ч

Юлія ВУСЕНКО,
депутатка Волинської
обласної ради (м. Луцьк):
— Рішення, ухвалені
цією комісією, доречні лиш
якщо, наприклад, в нас
«червона» зона, але кількість вакцинованих збільшується, тобто є люди, які зробили перше
щеплення, і очевидно, що через 28 днів вони
зобов’язані зробити друге, тоді ми йдемо
на такий крок.
Я за те, щоб ми на місцях на основі статистики робили те, що дійсно буде зручно для
людей. Якщо мер міста бачить, що за останні два тижні вакцинувалося 80% населення
(навіть якщо 40% — двічі, а 40 вкололи лише
одну вакцину), тоді не варто обмежувати
рух у громадському транспорті. Але коли
кількість невакцинованих не зменшується,
правильним буде рішення обмежити доступ
для них до громадських місць, впливаючи таким чином на процес вакцинації. Є люди, які
взагалі за своїми релігійними чи ще якимись
переконаннями не вакцинуються (в жодному
разі цього не підтримую). Такі, на мою думку,
не повинні бути в громадських просторах.
Ти можеш не вакцинуватися, але тоді сядь
на дачі, нехай вакциновані діти-внуки приносять тобі їжу, ліки, але не будь загрозою для
інших.

Алла ДОМАНСЬКА,
депутатка Луцької
міської ради (м. Луцьк):
— Зважаючи на низький рівень вакцинації
населення в області й
безвідповідальне ставлення людей до карантинних
заходів, вважаю такий крок безвідповідальним заграванням із виборцями. Тим
паче нелогічним є таке рішення через минулорічний досвід і потребу дофінансовувати медичну галузь, щоб рятувати людей.
А зараз ми дозволяємо поширюватися
хворобі (уже доведено, що громадський
транспорт — місце, що дуже сприяє швидкій передачі вірусу). А потім знову будемо
виділяти гроші?!
Ще одна річ, яка турбує, — як ставитися підприємствам і їх керівникам, які докладають великих зусиль (проводять вакцинацію, інформативну роботу, зокрема й
фінансово заохочують), щоб їхні працівники вакцинувалися, до такого безвідповідального рішення влади щодо карантинних обмежень?
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Кращого захисту від
коронавірусу, ніж щеплення,
просто нема.

« Тине можеш
вакцинуватися, але
тоді сядь на дачі, нехай
вакциновані діти-внуки
приносять тобі їжу, ліки,
але не будь загрозою для
інших.

»

Богдан ШИБА,
луцький міський голова
2006–2010 років
(м. Луцьк):
— Я абсолютний вакцинатор і вже 15 років кажу
всім, хто воює з вакцинацією, що це неправильно.
Тим паче в світлі таких загроз, що з кожним
роком збільшуються багатократно. Тому
вважаю, що обов’язково ті люди, які беруть
участь у якихось масових заходах чи пересуваються громадським транспортом, де дуже
висока імовірність зараження, мають бути
вакцинованими. Антивакцинаторський рух
розгортався активно в 2008-му, тоді навіть
почали розповідати, що небезпечно щеплювати дітей. І зараз маємо наслідки у вигляді
спалахів поліомієліту, від якого отакі антивакА

М

цинатори своєчасно не щепили своїх дітей
10–14 років тому. А ця хвороба не лікується.
Тож у цьому питанні не можна балансувати і думати про рейтинг. Або ми будемо мати
колективний імунітет і легко переносити цю
епідемію, або будуть значно гірші варіанти.
Рейтинг може стати високим, але не буде
кому голосувати.
Людмила ПРИХОДЬКО,
народна артистка України
(м. Луцьк):
— Я не фахівець, але
знаю, що в тих країнах, які
відповідально до цього ставляться, там влада, котрій довіряють, сама вирішує, як правильно вчинити. Але якщо якісь дії робляться
задля рейтингу, то, звісно, цього не підтримую.
Адже зв’язок між пандемією і виборами взагалі
аморальний. Треба, аби держава і влада дбали
передусім про те, щоб люди вчасно лікувалися,
аби місця в лікарнях були. А у нас все злилося
до того, що коронавірус став інструментом впливу на людей. Це неправильно.
Олександр
МИШКОВЕЦЬ,
директор гімназії
№ 4 імені Модеста
Левицького (м. Луцьк):
— Я над цим питанням
не міркував, тому що не користуюся громадським
транспортом. Не можу давати оцінку рішенням, над якими навіть не думав. Ми перебуваємо в «червоній» зоні і наш освітній заклад
працює дистанційно. І учні, і вчителі громадським транспортом не користуються.
Ми намагалися зв’язатися також
із луцьким міським головою Ігорем ПОЛІЩУКОМ, аби дізнатися і його думку щодо
дозволу невакцинованим волинянам безперешкодно їздити громадським транспортом обласного центру. Він прочитав
наше повідомлення, але не відповів.
Бліц провела
Олена БОРИСОВА. n
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n Друзів не кидають!

Порошенко «викупив» з тюрми
генерала і взяв під опіку дітей
політв’язня Кремля
Зеленський вважає
найсмішнішими
анекдоти українською

«Це приклад для всіх відповідальних, спроможних, небайдужих
політиків та підприємців, як можна підтримати сім’ї українських
політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах»
Фото із сайту eurosolidarity.org.

Фото із сайту eurosolidarity.org.

Президент на своїй сторінці у фейсбуці
присвятив допис Дню української писемності
та мови, який святкували 9 листопада
чільник країни привітав усіх зі святом та зазначив:
«Українська мова — прикраса, яка додає чарівності всьому.
Колискові українською — найлагідніші.
Вірші українською — найромантичніші.
Анекдоти — найкумедніші.
Діалоги — найвідвертіші.
Пісні — найдушевніші.
А освідчення українською мовою в коханні — найпалкіші».
Цікаво, що коли теперішній Президент був коміком, то для жартів «95 кварталу» користувався російською мовою. n

О

Ігор Павловський: «Я дуже вдячний побратимам. Вдячний політичній силі
«Європейська Солідарність». Я не хочу казати, що це партія. Я хочу сказати,
що це – сила».
Дарія КЛИЧ

n

Факт

Інфляція у жовтні пішла донизу
після семи місяців зростання
поспіль і становить 10,9% у річному вимірі,
найбільше зросли ціни на овочі, хліб та газ.

n У всіх на вустах

Фото із сайту dw.com.

Росія та її васал Білорусь
атакують Польщу за
допомогою мігрантів
Близько чотирьох тисяч біженців (переважно
курдів) продовжують перебувати на білоруськопольському кордоні, намагаючись потрапити
через територію Польщі до Німеччини
день 9 листопада вони знову спробували прорватися через паркан, який охороняють польські
прикордонники та військові. Багато експертів
вважають події на кордоні гібридною атакою Путіна.
«Тепер видно, навіщо стіна», – заявив експрем’єр
Арсеній Яценюк, який був ініціатором будівництва стіни на російсько-українському кордоні. Таку саму він
тепер пропонує звести на українсько-білоруському. n

В

онд Порошенка разом
із громадською організацією «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під
варти колишнього заступника
міністра оборони, генерала Ігоря
Павловського, який у 2014 році
керував обороною Маріуполя.
2 млн 100 тис. гривень переказали небайдужі українці через
акцію у соцмережах. Понад 6 тисяч людей внесли від 10 гривень
до сотень тисяч гривень. 15 млн
900 тис. грн додав Фонд родини
Петра Порошенка.
Після виходу на волю Ігор Павловський разом із дружиною під
час дуже емоційної і теплої зустрічі особисто подякукав Петрові Олексійовичу за його зусилля.
«Це невеличкий крок до відновлення справедливості, — сказав
у відповідь п’ятий Президент. —
Бо це дуже недобре, коли українські герої, яких бояться вороги,
проти яких Путін порушує кримінальні справи, які тримали оборону, сьогодні виявилися незахищеними від свавілля влади, яка має
на меті лише політичні переслідування» (генерала звинувачують
у закупівлі нібито неякісних кате-

Ф

рів, хоч вони були представлені
навіть цього року на військовому
параді. — Ред.).
Крім цього, Петро Порошенко
взяв під опіку родину заступника
меджлісу кримськотатарського
народу, активіста Нарімана Джелялова, якого репресували в Криму окупанти. Цими днями в’язень
Кремля передав через свого адвоката Миколу Полозова листа
із подякою Порошенку. «Більшість
із нас намагається забезпечити

Не тільки окремі політики чи
організації, а й держава має
подбати про родини таких
репресованих путіністами
українських патріотів з Криму, як
Наріман Джелялов.

співвітчизникам, державі — за допомогу та увагу до моєї сім’ї».
«Окремо висловлюю подяку п’ятому Президенту України Петрові
Порошенку за особисту участь
в долі моїх дітей. Це приклад для
всіх відповідальних, спроможних,
небайдужих політиків та підприємців, як можна підтримати сім’ї
українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах», —
написав активіст.

Порошенка разом із громадською організацією
« Фонд
«Солідарна справа громад» зібрали необхідні
18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти
колишнього заступника міністра оборони, генерала
Ігоря Павловського, який у 2014 році керував обороною
Маріуполя.

»

добробут своєї сім’ї. Захистити
рідних та близьких від усіляких загроз. Створити умови для їх безпечного та спокійного життя. Я також. Але ворог забрав мене у моїх
рідних. І хоча моя боротьба за них
та багатьох інших триває і в стінах
тюрми, я не можу безпосередньо
кожен день бути їм опорою, — написав Джелялов. — Тому хочу подякувати всім — друзям, знайомим, просто небайдужим людям,

Адвокат Микола Полозов
нагадав, що підтримки сьогодні потребують понад 200 дітей
українських політв’язнів, батьків
яких було незаконно засуджено
в Росії, і висловив сподівання, що приклад Порошенка «надихне інших небайдужих до чужої біди громадян України «взяти
шефство» над дітьми політв’язнів в окупованому Криму й надати їм посильну допомогу. n

n Новини одним абзацом:
ї Петро Порошенко передав акції телеканалів
«Прямий» і «5 канал» журналістському холдингу
«Вільні медіа». Він це зробив для того, щоб унеможливити цензуру і тиск з боку Офісу Президента. Порошенко у спеціальному зверненні заявив,
що вільні ЗМІ – це важливий інститут у кожній
демократичній державі, а прагнення Зеленського взяти під контроль усі медіа в країні – шлях до
диктатури. За його словами, Володимир Зеленський застосовує таку ж технологію, як Путін в
Росії на початку нульових років. «Прикрившись
нібито боротьбою з олігархами, той узяв під контроль телеканали, придушив свободу слова, знищив політичну конкуренцію і побудував диктатуру.
Володимир Олександрович хоче стати як Володимир Володимирович. Але, як казав Леонід Данилович, Україна – не Росія», – наголосив Петро
Порошенко.

ї Український актор, уродженець Ковеля Володимир Талашко, який потрапив сексуальний скандал,

більше не викладатиме в університеті імені Карпенка-Карого. Він написав заяву на звільнення за власним бажанням. Як відомо, студентки Володимира
Талашка звинуватили його у сексуальних домаганнях. За словами дівчат, зірка кіно запрошував їх
до себе додому, пропонував випити, а потім «фотографував голими, заводив у спальню і схиляв
до інтиму». Нагадаємо, що славу актору принесла
його участь у фільмі «В бій ідуть одні старики», він
зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова.

ї У Єврейській автономній області Росії ієромонаха Російської православної церкви засудили до
18 років колонії суворого режиму через справу про
розбещення 53 малолітніх хлопчиків. Його помічнику-дзвонарю світить 12 років колонії. Іієромонаха
звинувачували, зокрема, у насильстві над дітьми
віком до 14 років, виготовленні порнографії, примушенні до сексу. Крім того, священнослужитель
регулярно вживав з дітьми алкоголь і навіть наркотики. n
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n Пульс тижня

n Шок!
Фото із сайту Youtube.com.

Під час сварки
дружина зарізала чоловіка
кухонним ножем
За скоєне жінці загрожує реальний термін
ув’язнення — від семи до п’ятнадцяти років
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

а місце вбивства 58-літнього чоловіка у селище Оржів Рівненського району виїжджали
слідчо-оперативні групи відділення №1 міста
та обласного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що між загиблим та його дружиною постійно
виникали конфлікти на побутовому ґрунті. Обоє ніде
не працювали та зловживали спиртним. Того вечора
чергова сімейна драма закінчилася трагічно: 45-річна
жінка завдала смертельний удар ножем у груди чоловікові. Постраждалий помер внаслідок проникаючого
ножового поранення грудної клітки з ушкодженням
серця. Вбивцю затримали. Свої дії вона наразі пояснити не може, але каже, що не хотіла позбавити життя
свого чоловіка.
У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини скоєного злочину. n

Н
Кожне людське життя – безцінне, але, вочевидь, антивакцинатори так не вважають...

Головному лікарю довелося
самому переносити померлих
від коронавірусу
Рівненським медикам не вистачає рук, але критичність ситуації
усвідомлюють не всі
Антон КАРАСЬ

ерез пандемію лікарі зараз працюють на межі
своїх можливостей. Про
це на засіданні Рівненського
виконкому заявив головний лікар міської лікарні Євген Кучерук. Він закликав рівнян вакцинуватися і пропагувати це серед своїх близьких і друзів.
А начальник міського управління охорони здоров’я Віктор Іськів додав, що дійшло
до того, що минулої неділі через нестачу персоналу очільник медзакладу «особисто виносив трупи з лікарні».
Нагадаємо, на Рівненщині з початку листопада хвороба щодня забирала від

Ч

9 до 25 життів. Приріст нових
інфікованих вимірюється сотнями, рекорд минулих днів —
1079 хворих додалося 6 листопада.
Деяких жителів краю така
статистика не лякає зовсім.
От, наприклад, у соцмережах

викликав водій тролейбуса.
« Поліцейських
Він повідомив, що пасажир категорично
відмовляється одягати захисну маску.
нещодавно оприлюднили відео затримання «борця» проти
маскового режиму.
Поліцейських викликав
водій тролейбуса. Він повідомив, що пасажир категорично

n Кримінал

На подвір’ї підприємця
вибухнула граната
На щастя, люди не постраждали,
але добряче налякалися
Леонід ОЛІЙНИК

овідомлення про вибух у Рівному
надійшло до поліції 9 листопада
о 01.33 від 39-річного бізнесмена.
Заявник повідомив, що невідомий кинув на його подвір’я гранату. Внаслідок
вибуху частково пошкоджено автомобіль
Volkswagen Touareg та паркан.
Оглянувши місце події, поліцейські
та спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП вилучили уламки гранати
РГД-5 та важіль. У помешканні на момент
інциденту перебувало подружжя та троє
їхніх дітей. Правоохоронці шукають осіб,
причетних до вчинення злочину. n

П

відмовляється одягати захисну
маску.
До зауважень патрульних
чоловік також не дослухався. Крім того, він не захотів
пред’явити документи чи назватися, поводився зухвало.
Інспектори затримали рів-

»

нянина та в кайданках доставили у відділок для встановлення
особи. Тепер 31-річному громадянину доведеться відповідати за адміністративне порушення. n

n От лихо...

Покарали водія, який наїхав
трактором на чотирирічного
хлопчика
Дитина впала і потрапила під колеса транспортного
засобу, яким керував 23-літній житель села Зносичі
Сарненського району
Антон КАРАСЬ

наслідок наїзду хлопчик отримав тяжкі травми, зокрема
переломи ребер та забої легень. Його спочатку доставили до Сарненської ЦМЛ, а згодом і до реанімаційного
відділення Рівненської обласної дитячої лікарні.
Водія трактора судили. Обвинувачений визнав свою вину
повністю та розкаявся. Він пояснив, що вчинив кримінальне
правопорушення через неуважність.
Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення
волі на 4 роки без позбавлення права керування транспортними засобами. Його звільнили від відбування призначеного
покарання з іспитовим строком на один рік. n

В

n Факт
У вівторок ввечері 12-річний дубенчанин виліз на дах вантажного нерухомого
вагона, наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його
вдарило струмом. Одяг підлітка спалахнув, і хлопець упав між вагонами. В цей час
його однокласник намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки. За
життя школярів борються медики Дубенської міської лікарні.

Браконьєри у Сарненському
районі вбили сарну
Тепер нелегальних мисливців судитимуть
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

остріли зловмисників почули прикордонники
відділу «Дубровиця» і єгері. Біля самого кордону вони натрапили на трьох жителів Сарненського району з рушницями. Неподалік лежала
туша вбитої кози.
Під час перевірки з’ясувалось, що чоловіки не
мали жодних дозвільних документів на полювання.
Наразі на мисливців складено адміністративні матеріали за порушення вимог ст. 85 «Порушення правил використання об’єктів тваринного світу» КУпАП.
Зброю та тушу дикої тварини вилучили представники
єгерської служби. n

П

Злодії за ніч вкрали
з майстерні 21 велосипед
Власник закладу зазнав збитків на 300 тисяч
гривень
Антон КАРАСЬ

Рівному з веломайстерні, що на вулиці Соборній, невідомі викрали 21 велосипед.
Господар відразу ж повідомив про злочин правоохоронців. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки. Щоб знайти
злодіїв, слідчі відпрацьовують відео з камер спостереження. n

У

Водій маршрутки виїхав у рейс
нетверезим і потрапив в аварію
ДТП сталася на перехресті вулиць Чорновола,
Басівкутської та Карнаухова у Рівному
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

-річний кермувальник мікроавтобуса
Mercedes-Benz, що курсує за маршрутом «Рівне–Здовбиця», не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся із попутним бусом Mercedes-Benz. 24-літній
водій останнього травмувався. У нього діагностували перелом кисті руки. Після надання медичної допомоги постраждалого відпустили.
Слідчі Рівненського районного управління поліції з’ясовують подробиці автопригоди. За попередньою інформацією патрульних, у винуватця
аварії у крові виявили 0,30 проміле алкоголю. На
момент зіткнення у маршрутному транспортному
засобі перебувало 11 пасажирів — ніхто із них не
постраждав. n
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Завдяки росіянам
Бандера став трендом
Рингтон «Батько наш — Бандера» за кілька
тижнів заполонив усі соцмережі. Славень про
лідера ОУН-УПА, зазначають аналітики, в ютюбі
переглядали частіше, ніж популярні російські
хіти. Його затягнули від Карпат до Донбасу й
навіть за океаном. І чим більше Кремль зі своїми
пропагандистами волає про неонацизм,
«зомбовану секту» і «загублене покоління
українців», то частіше інтернет-користувачі
шукають інформацію про Степана Бандеру

Українські правоохоронці затримали
у Києві «Палича» — керівника
донецької катівні «Ізоляція»
Дениса Куліковського (на фото)
Василь РОГУЦЬКИЙ

епер можу сказати, що життя прожив
недаремно», — написав у зв’язку з цим Станіслав
Асєєв, журналіст з Донецька,
який 31 місяць провів у застінках цієї страшної тюрми через
свої проукраїнські погляди
та публікації. Станіслав Асєєв
вирвався звідти в рамках обміну полонених і написав вражаючу книгу спогадів та роздумів
про катівню, яка називається
«Світлий шлях. Історія одного
концтабору».
…Згідно з даними ресурсу
«Миротворець», «офіційне»
звання Дениса Куліковського
у терористичній організації —
«контролер відділення охорони Відділу матеріально-технічного забезпечення МДБ ДНР,
лейтенант».
Про підозрюваного відомо, що він народився
у 1984 році у невеликому
селі поблизу міста Курахове
Донецької області (нині —
підконтрольна Україні територія. — Ред.). До початку
російсько-української війни
працював у міліції Донецька.
Після захоплення окупантами міста Куліковський пішов
до них на службу і невдов-

Е

К

Л

А

М

А

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО
ОБГОВОРЕННЯ
щодо врахування громадських інтересів у проєктах містобудівної документації: детального плану
території земельної ділянки площею 0,25 га для будівель ринкової інфраструктури (торгово-складських
приміщень) у с. Мстишин Боратинської сільської
ради Луцького району Волинської області.
Із проєктом містобудівної документації можна
ознайомитись і подати пропозиції та зауваження
до 13.12.2021 року за адресою: 45605, с. Боратин, вул. Центральна, 15, Луцький район, Волинська область, приміщення сільської ради, каб. № 2,
з 9.00 до 16.00. Громадські слухання будуть проходити 13.12.2021 року об 11.00 за адресою: 45605,
с. Боратин, вул. Центральна, 15, Луцький район, Волинська область, актовий зал приміщення сільської
ради.

«Т

зі очолив так звану «слідчу
в’язницю МДБ», сумнозвісну «Ізоляцію», розташовану
на території колишнього однойменного заводу. Керував
нею до 2018 року.
Перший заступник начальника Головного слідчого
управління Сергій Пантелєєв
каже, що Куліковський був
правою рукою лідера злочинної організації Василя
Євдокимова, яка викрадала,
утримувала й катувала людей
у в’язниці «Ізоляція». «Це одне
з найжорстокіших місць поз-

ли, морили голодом або годували простроченими продуктами», — розповів Пантелєєв.
ЗМІ повідомляють, що ватники
навіть імітували похорони живої людини, кладучи її в труну
і забиваючи гріб цвяхами.
За спогадами Станіслава
Асєєва, попри керівну посаду,
Куліковський безпосередньо
брав участь у допитах в’язнів.
Журналіст підкреслює, що
«Палич» особисто причетний
не тільки до тортур, а також
до вбивств та зґвалтувань, що
відбувалися на території кон-

особисто причетний не тільки до
« «Палич»
тортур, а також до вбивств та зґвалтувань, що
відбувалися на території концтабору. Садистські
схильності ката найбільше проявлялися тоді,
коли він був п’яним.

»

бавлення волі на окупованих
територіях. Ми систематизували види катувань, про які
розповідали потерпілі. Це тортури електричним струмом
через статеві органи, імітація
розстрілу, переломи кісток,
утоплення у воді, постріли
в ноги з вогнепальної зброї,
зґвалтування. Людям надівали
на голову пакети, їх зв’язува-

цтабору. Садистські схильності ката найбільше проявлялися тоді, коли він був п’яним.
…У своїй книзі Станіслав
Асєєв з етичних та безпекових
міркувань не оприлюднював
ніяких імен. Зробив єдиний
виняток — саме для «Палича».
Йому він присвятив цілу главу.
Вона називається «Абсолютне
зло». n
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Спіймали головного
ката концтабору
окупантів у Донецьку

Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації
«Газети Волинь»

ідвищеною увагою до пісні російські «просвітителі», самі того не розуміючи, перетворили
її на хіт. Народну співанку ще у 2019 році виконав
вокальний ансамбль священнослужителів «Пентархія».
Учасники колективу вперше почули її від настоятеля
Свято-Троїцького духовного центру Данила Галицького ПЦУ в Тернополі, нині вже покійного отця Анатолія
Зінкевича — старшого брата митрополита Луцького
та Волинського ПЦУ Михаїла. Слова дещо підкоригували і виконали її в рідному селі Степана Бандери,
а потім вона потрапила в інтернет-простір. Та широкої
популярності не набула, поки її не заспівали на уроці
історії чотири учениці однієї зі львівських шкіл, які якраз вивчали тему УПА та виклали у мережу ТікТок. Що
почнеться істерика з боку Росії, старшокласниці й самі
не очікували. Але пропагандисти «прикрасили» свої сюжети у звичній для них формі страшилки. Мовляв, група
юних «бандерівців» вирішила чи то перевиховати педагога через її політичну позицію, чи то просто помотати
їй нерви і записати відос для соцмережі, але педагог
на роботу більше не вийшов. Діти з брехнею не погодилися, і розповіли, що вчителька в них — патріотка,
підтримала їхній перформанс, та закликали українську
молодь співати цю пісню.
І флешмоб полетів Україною та світом. «Батько
наш — Бандера» школярі та студенти затягнули в усіх
регіонах країни: у класах під час уроків, на перервах,
у роздягальнях та коридорах. Його підхопили народні
депутати, спортсмени, телезірки, священнослужителі-капелани. У Слов’янську Донецької області дівчата
у камуфляжних костюмах затанцювали під ремікс на цю
пісню та ще й запустили червоний і чорний фаєри.
«Батько наш — Бандера, Україна — мати, Ми за Україну
будем воювати!» — заспівали бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, військові
авіатори-випускники Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба крокували під цей славень плацом довжелезним строєм.
А її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів
у ютюбі.
Уже не вперше стати свідомою нацією українцям
допомагає саме Росія: у 2014 році ми згуртувалися
проти окупанта, тепер ворог пропагує наших героїв.
Ролик став вірусним і рве соцмережі лиш через те, що
докотився до Кремля. І хоч Москва витрачає мільярди
на просування своєї культури, особливо серед нашої
молоді, вона власними руками створила зброю проти
себе: вклала в уста мільйонів підлітків славень «Батько
наш — Бандера», а в їхні голови — «Ми за Україну будем
воювати!». І навіть якщо для когось це поки що просто
«хайповий» флешмоб, підсвідомість уже зафіксувала
колективний дух, історичну приналежність і що бути
бандерівцем — це круто. n
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Обов’язково прочитайте цю книгу: журналіст Cтаніслав Асєєв залишив вражаючі свідчення про пекло
«руского міра».

n Слово–зброя!

Волинянин написав радіодиктант
національної єдності в Антарктиді
Члени 26-ї Української антарктичної експедиції
долучилися до святкування Дня української
писемності і мови, який відзначався 9 листопада
Леонід ОЛІЙНИК

еред учасників Всеукраїнської акції — уродженець
Луцька Богдан Гаврилюк, який очолює експедицію. Він вирушив на Південний полюс разом із колегами ще 24 березня. «Ми писали диктант у невеличкій
спільній кімнаті української наукової станції «Академік
Вернадський». Через різницю у часі з Україною пряма
трансляція диктанту на станції розпочалася о п’ятій ранку», — розповіли полярники на сторінці Національного
антарктичного наукового центру у фейсбуці.
Попри те, що писати диктант довелося в таку ранню
годину, учасники експедиції зауважили, що їм дуже сподобався текст та відчуття єднання з усіма українцями
світу. «Вітаємо всіх з нашим чудовим святом. Плекаймо
рідну мову!» — йдеться в повідомленні. n

С

n Пряма мова
Яніна СОКОЛОВА, журналістка,
уродженка Запоріжжя, закликала
російськомовних українців переходити на українську мову:

«

Мені дуже прикро, що за роки незалежності східні і південні регіони країни
не були українізовані культурно. Якби ми
мали українізований Схід, війни б там не
було. Російська шобла була б знищена
місцевими. За лічені години.
у
р
Діти. За ними майбутнє.
Україномова дитина сьогодні – це
на
кономія бюджету на
економія
боронку завтра.
оборонку
воріть з дітьГоворіть
и українською.
ми
овірте, ідентифіПовірте,
ція – це шлях до
кація
озвитку. Стиранрозвитку.
няя символів іденичності – шлях
тичності
о забу
до
забуття.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Фото пресслужби Ірини КОНСТАНКЕВИЧ.

n Знаю проблему — шукаю її вирішення

Народні депутати групи партії «За майбутнє».

Для школи у Башликах виділено 1 млн грн державних коштів.

23-й округ Ірини Констанкевич
у 2021 році отримав понад 35 млн грн
коштів соцеконому
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій, або так званий соцеконом — один із найважливіших інструментів фінансової підтримки для громад. Ці кошти адресно
спрямовуються за клопотаннями народних депутатів-мажоритарників на капітальні ремонти шкіл, дитячих садків, будинків культури,
придбання комп’ютерної та оргтехніки, реконструкцію вуличного освітлення, закупівлю обладнання для медичних установ

Цьогоріч за сприяння Ірини Мирославівни на Карасинський ліцей
надійшло 200 тис. грн з соцеконому.
Юлія СИНЬЧУК

айгостріші потреби своїх
округів найкраще знають
депутати-мажоритарники,
які постійно спілкуються із голова-

Н

ми громад, старостами, представниками місцевих органів, директорами освітніх і медичних установ.
Нардепка Ірина Констанкевич під
час робочої поїдки до Любешова,
де оглянули стан використання

Для потреб 23-го виборчого округу Ірині Констанкевич вдалося
залучити більше 35 млн грн коштів соцеконому.

коштів у Любешівськоволянській
школі, зауважила: «Лише безпосереднє спілкування з людьми,
аналіз проблематики дають можливості бути ефективним депутатом. Знаю проблему — шукаю
Р

Е

К

Л

А

М

її вирішення»
На потреби 23-го виборчого
округу, де вдруге обрана до парламенту Ірина Констанкевич (партія «За майбутнє»), у 2021 році надійшло більше 35 млн грн коштів

із фонду соціально-економічного
розвитку.
Кількість профінансованих
об’єктів на окрузі народної обраниці — понад 110. Це, зокрема,
55 шкіл, 12 дитсадків, 5 закладів
професійної освіти, 2 музичні школи, 3 райлікарні, 8 будинків культури, 1 музей, 9 дитячих майданчиків,
зроблене освітлення на 21 вулиці.
«Кошти соцеконому необхідні
громадам для розв’язання точкових проблем. При формуванні
пропозицій до соцеконому у пріоритеті завжди — заклади освіти,
сфера охорони здоров’я, інфраструктура та культура. Ці галузі
практично не мають доходів, тому
потребують значної підтримки від
держави. Об’єкти, які пропонуються на фінансування, повинні мати
усю необхідну проєктно-кошторисну документацію. А перелік об’єктів
формується на основі письмових
звернень від жителів громад, які
отримуємо під час зустрічей на окрузі», — розповіла Ірина Констанкевич.
«Для школи у Башликах виділено 1 млн грн державних коштів.
Дякуємо нашій рятівниці — Ірині
Мирославівні Констанкевич за цю
фінансову підтримку. Сподіваємось, що до Коляди діти вже сядуть
за парти новенької школи», — поділився Анатолій Лясецький — директор гімназії у с. Башлики Цуманської ТГ.
Загалом у 2021 році Камінь-Каширська ТГ отримає понад 7 млн
300 тис. грн, Колківська ТГ — 2 млн
700 тис. грн, Ківерцівська ТГ —
6 млн грн, Любешівська ТГ — 4 млн
230 тис. грн, Маневицька ТГ —
3 млн 700 тис. грн, Прилісненська
ТГ — 2 млн 150 тис. грн, Сошичненська ТГ — 3 млн 500 тис. грн,
Олицька ТГ — 3 млн 500 тис. грн,
Цуманська ТГ — 2 млн 500 тис. грн.
«Цьогоріч за сприяння Ірини
Мирославівни на наш заклад освіти надійшло 200 тис. грн коштів
соцеконому. Нам вдалося замінити 14 дерев’яних вікон на нові
енергозберігаючі. Батьки й учні
задовлені комфортними умовами навчання», — розповів директор Карасинського ліцею Віталій
Дрипа, депутат Сошичненської
сільської ради від партії «За майбутнє». n

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.
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n Пульс тижня

На Волині 400 освітян відсторонили
від роботи
Учителі не пройшли повного курсу вакцинації від
коронавірусу
Тетяна МЕЛЬНИК

аступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук під час брифінгу Волинської
ОДА щодо впровадження «червоної» зони
в області розповіла, що станом на 8 листопада
відсторонили 390 працівників галузі освіти. Дистанційно наразі навчаються учні 250 шкіл (44%).
Зазначимо, що 8 листопада набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним щепленням». Тож невакцинованих освітян і чиновників, які входять до цього
числа, відсторонюють від роботи без збереження
заробітної плати до моменту отримання щеплення. n

З

Через перевищену швидкість
обірвалося три життя
Смертельна аварія сталася 7 листопада на
автодорозі між селами Романів та Верхівка
Луцького району
Олена БОРИСОВА

-річний лучанин, керуючи автомобілем
Volkswagen Golf, перевищив швидкість, не
впорався із керуванням і в’їхав у дерево. У результаті удару водій та ще двоє пасажирів загинули на
місці.
За фактом ДТП, поліція відкрила провадження за
ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним
засобом, що спричинили загибель кількох осіб. n

32

У батьків-п’яниць забрали
двох дітей
У поле зору поліції родина із села Тростянець
на Ківерцівщині потрапила через те, що
напередодні один із хлопчиків загубився. Його
розшукали аж у Луцьку
Тетяна МЕЛЬНИК

листопада поліцейські офіцери разом із начальником Служби у справах дітей Ківерцівської
міськради навідались до сім’ї, аби перевірити
умови проживання. На час візиту і батько, і мати
мали ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Один
із хлопчиків був на вулиці, другий — у школі. Сусіди
негативно охарактеризували батьків. Соцслужби під
час обстеження зафіксували погані умови проживання. Ба більше, діти розповіли, що їх б’ють, а менший
хлопчик узагалі хотів утекти від мами. Аби зберегти
їхнє життя й здоров’я, офіцери громади на службовому авто доставили братиків у центр соціально-психологічної реабілітації. На батьків склали протокол
за ст. 184 КупАП. Далі рішення ухвалюватиме суд.
А подальшу долю братів 11 і 7 років вирішуватимуть
органи опіки. n

4

Вистежили, коли господарі поїдуть
на роботу, і обікрали хату
Невідомі проникли в оселю серед білого дня
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

лодії орудували в селі Ощів на Горохівщині. Скориставшись ключем, який власники хати залишили в таємному місці, крадії знайшли у будинку
10 тисяч гривень і золоті вироби. Загалом поживилися
на 30 тисяч.
Горохівські поліцейські розшукують зловмисників і
будуть вдячні волинянам за інформацію, яка допоможе
розкрити злочин. Конфіденційність гарантують. n

З

НОВИНИ НАДСТИР’Я
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n Особливий випадок

«Лікарі сказали, що навіть із протезом
ще затанцюю на власному весіллі,
тому і покликав їх на свою забаву»
Фото з архіву Анатолія ШЕКЕТИ.

Закінчення.
Початок на с. 1
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

а спершу був
біль. Із ноги,
потрощеної на
дрібні кісточки, він пропікав,
здавалося, кожну клітину тіла
дев’ятнадцятирічного Михайла з тієї миті, як неподалік
села Скобелка Горохівського
на той час району юнак натиснув на гальма вантажівки,
щоб уникнути зіткнення з іншим ваговиком. Не вдалося…
У лікарні хлопець старався усміхнутися всім, хто втамовував його страждання
ліками й добрими словами.
Довірливо зазирав в очі лікарям, які намагалися врятувати його ногу.
Гарний на вроду та доброзичливий Михайло саме
навчався на четвертому курсі Львівського національного
аграрного університету. Беручкий до праці змалку, пристав на пропозицію друга підзаробити. Для цього потрібно було поїхати у Волинську
область і привезти звідти у
Львів машину ягід. Біда чекала на півдорозі…
У цьому випадку лікар
— легенда Волині, завідувач травматологічного відділення Михайло Шекета, з
яким горохівчани назавжди
попрощалися цьогоріч 22 березня, його син, лікар–травматолог Анатолій Шекета,
травматолог Тарас Босий,
хірург Анатолій Сафонік і анестезіолог Ігор Мельничук, їхні
колеги з обласного центру
— судинний хірург Володимир Литвинюк і травматолог
Ярослав Шевчик — сотворити
диво були вже не в змозі. Ногу
нижче коліна довелося ампутувати.
Уявити себе без неї хлопець не міг навіть у найстрашнішому сні. Здавалося
тоді, ніхто й ніщо не поверне йому щасливої усмішки,
оптимізму, за які друзі називали Михайла душею товариства. Але!
— Лікарі, медичні сестри
говорили мені, що треба
жити, що з протезом я буду
ходити, бігати, танцювати.
Знаходили такі влучні й сердечні слова, яким я не міг не
повірити, — казав тоді після
чергової операції мені Михайло в лікарняній палаті.
Загалом переніс їх чотири. Щоправда, після першого хірургічного втручання
мама Світлана (працює операційною медичною сестрою
в Долинській лікарні), бабу-

…Т

Завідувач травматологічного відділення КП «Горохівська ЦРЛ»
Анатолій Шекета, травматолог уже Володимир-Волинської лікарні
Тарас Босий зі своїм пацієнтом Михайлом Креховецьким (посередині)
на його весіллі в Долині.

ся Катерина, котрі днювали
й ночували біля Михайла,
вирішили перевезти його в
Івано–Франківську обласну
лікарню. Ближче додому. Так
і зробили, та минуло чотири
дні — й пацієнт уже був у дорозі до Горохова.
— Чому повернувся? —
дивувалася і я в той час.
— Бо я хотів до Анатолія
Михайловича. Він дуже хороший лікар. І поговорить, і
пожартує. Тарас Борисович

нижче
« Ногу
коліна довелося
ампутувати.
Уявити себе без
неї хлопець не міг
навіть
у найстрашнішому
сні.

»

не обминав моєї палати, а головна медична сестра Лариса
Іларіонівна Король навіть принесла мені в палату телевізор,
— і на весіллі ділився спогадами про людяність та професіоналізм горохівчан.
Протягом усіх цих років
Михайло вітав сім’ї Шекетів,

Босих зі святами, адресував
привіти всім, хто в Горохівській ЦРЛ переймався його
одужанням, долею, життям.
Втирав скупу чоловічу сльозу,
дізнавшись, що вже ніколи не
почує мудрого слова Михайла Миколайовича Шекети, й
радів, бо справу батька гідно продовжує на посаді завідувача травматологічного
відділення його син Анатолій
Шекета.
— Усе сталося так, як ви
нам казали. Михайло ходить,
бігає і танцює на протезі. Хто
не знає, той і не здогадається,
що у нього немає ноги. Гляньте, яка гарна дівчина покохала
його, скільки друзів тиснуть
йому міцно руку, як багато людей радіють сьогодні з нами. А
без вас цього щасливого дня
могло б і не бути… — з цими
словами на весіллі в Долині на
мальовничій Бойківщині Анатолія Михайловича й Тараса
Борисовича обіймали з материнською вдячністю ненька й
бабуся нареченого Михайла
Креховецького.
А він, щасливий, окрилений любов’ю й турботою
хороших людей, повів свою
Інну кружляти у весільному
вальсі. n

n Пряма мова
Джо БАЙДЕН, президент США, дорікнув президенту Росії Володиодимиру Путіну, що той не приїхав на кліматичний саміт у Британію:
ю:
У нього тундра горить. У нього буквально горить тундра. У
нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він – анічичирк
про бажання хоч щось робити.

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
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Хтось щеплюється і працює,
а хтось – протестує
Понад 152 тисячі волинян подбали про свій захист завчасу
і вже отримали по дві рятівні ін’єкції. Але є й противники
вакцинації від COVID–19, які 5 листопада зібралися на мітинг
на площі Героїв Майдану перед Ковельською міською радою
Марія КАЩУК

Фото із сайту youtube.com.
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Постане перед судом удев’яте
Своєрідний рекорд встановив 42-річний
ковельчанин, який займався злодійським
промислом
Марія КАЩУК

аніше чоловіка вже вісім разів судили, але, як у
народі кажуть, горбатого могила виправить. І ось
знову прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення цим жителем Ковеля
крадіжок, у тому числі з проникненням у приміщення.
Як інформує прокуратура Волинської області, слідство довело, що упродовж серпня-вересня 2021 року
правопорушник скоїв 14 таких злочинів, цупив у Ковелі
та селах Ковельського району велосипеди, господарський реманент і побутову техніку.
Нині обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі
постане перед судом удев’яте. Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 185 КК України за крадіжки, вчинені із проникненням у будівлі, передбачено позбавлення волі на
строк від 3 до 6 років. n
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А ліс виявився «нічиїм»
Нещодавно до поліції надійшло повідомлення
про наявність деревини поблизу однієї з
пилорам в смт Головне Ковельського району. На
колодах не було бирок, не знайшли й документів
на лісоматеріали
У багатьох українських ковідних відділеннях ліжка після покійників
вільними лишаються кілька хвилин...

дозою, — працювали.
Важливо, що дозволено перевезення пасажирів

мітингу
« Учасники
висловлювали
незадоволення
тим, що
невакцинованих
працівників
відсторонюють від
роботи.

»

у громадському транспорті
на міських маршрутах при

n Неподобство

Державного
автомобіля не шкода?
Ковельський міськрайонний суд цими
днями прийняв постанову за фактом
дорожньо-транспортної пригоди,
яку вчинила інспекторка управління
патрульної поліції у Волинській області
Марія Грицик
Марія КАЩУК

дотриманні водіями та пасажирами маскового режиму
та недопущенні більшої кількості пасажирів, ніж місць для
сидіння.
У закладах освіти, де повністю вакцинований персонал,
діти навчаються у звичному
режимі. Це — ЗЗСО №№ 8, 9,
12, ліцеї №№ 3,11,13. У решті
шкіл проводитимуть заняття очно для учнів 1–4 класів,
5–11 переходять на дистанційну форму.
Також у Ковельській громаді продовжать роботу дитсадки (невакцинованих працівників відсторонено від роботи). n

n Сила духу

Їх слухаються не тільки
м’ячі…
Президент України Володимир Зеленський
призначив спеціальні стипендії для дітей
з інвалідністю, які мають високі досягнення
у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їхніх
наставників. Серед відзначених і ковельчанин
Олег Гелетуха, якого тренує Володимир
Кравчук, керівник громадської організації
«Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

гідно з матеріалами справи, 20 серпня 2020 року о 20.23 на 384 кілометрі
траси міжнародного значення Київ —
Ковель —Ягодин працівниця поліції за кермом службового автомобіля не врахувала
дорожньої обстановки, не дотрималась
безпечної дистанції та допустила зіткнення
із вантажівкою «ГАЗ», що їхала попереду.
Внаслідок цього обидва транспортні засоби були пошкоджені, повідомляє видання
Ковель медіа.
За порушення Правил дорожнього руху
на Марію Грицик було складено протокол
про адміністративне правопорушення. Однак вона своєї вини не визнає. Справа у суді
була зареєстрована 5 листопада 2020 року
і призначалася до розгляду аж тринадцять
разів. На судове засідання порушниця
не з’явилась, попередньо подала заяву про
розгляд справи за її відсутності.
Суддя Ковельського міськрайонного
суду Петро Бойчук постановив визнати Марію Грицик винною, але звільнив її від відповідальності в зв’язку із закінченням строку
накладення адміністративного стягнення. n
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n Пульс тижня

n Актуально

акції протесту взяли
участь більше сотні чоловіків, жінок та дітей.
Приїхали представники громадської організації «Доста
Україна» з Луцька, Каменя-Каширського. Учасники мітингу
висловлювали незадоволення
тим, що невакцинованих працівників відсторонюють від
роботи, казали про порушення Конституції України та прав
людини. Також вони вимагали
від ковельського міського голови Ігоря Чайки не виконувати таких вказівок вищої влади.
Протестувальники тримали плакати з написами— «Скажи ні дослідам над
дітьми», «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи
ні COVІD-паспортам», «Скажи
ні COVID-геноциду».
А тим часом ситуація із поширенням коронавірусної інфекції дуже напружена. У понеділок відбулось спільне засідання районної та міcцевої
комісій ТЕБ та НС. Відповідно
у Ковелі посилюються обмежувальні протиепідемічні заходи.
Міський голова Ігор Чайка
наполіг, щоб у період запровадження «червоної» зони
ринки міста, якщо персонал
вакцинований хоча б однією
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епортаж із залу Ковельського спорткомплексу,
де тричі на тиждень збираються хлопці й дівчата
з ураженням опорно-рухового апарату, які захоплюються грою боча, наша газета публікувала кілька місяців тому. Тоді молоді люди розповідали, що
вранці, до початку тренування, вже побували у Ковельській міській раді, де просили профінансувати
поїздку на змагання. «Якби чиновники хоча б на день
пересіли з іномарок в інвалідні візки…», — висловлювали побажання спортсмени з інвалідністю.
До речі, посадовці дослухалися до цієї поради й
незабаром особисто вивчали проблеми із доступністю в місті та пообіцяли їх вирішити. «Для того, щоб
відстоювати свої права, ми й об’єдналися п’ять років
тому, — сказав Володимир Кравчук, засновник асоціації «Добродія в дії» і тренер з бочі.
Серед його вихованців і Олег Гелетуха, який
навесні в Одесі на чемпіонаті України з цього виду
спорту серед осіб з ураженням опорно-рухового
апарату здобув золото в класифікації ВС2, в іншому
класі — виборов бронзу в командному заліку. До слова, він був наймолодшим учасником змагань. Хлопець навчається у школі № 8, бере активну участь
у громадському житті. n
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Іван ПЕТРУК

лідчо-оперативна група встановила, що пилорама, біля якої хтось розвантажив деревину, є законною. Поруч лежали 43 колоди, трохи далі – ще
141. Однак власник лісопильні запевняв, що не знає,
де взялися зрубані сосни. Поліцейські опитали сусідів, лісівників, аби з’ясувати деталі, повідомляє сектор
комунікації поліції Волинської області. Наразі за цим
фактом відомості зареєстровано в ЄРДР за ознаками
злочину, передбаченого ст. 246 КК України.
Того ж дня на Любомльщині правоохоронці задокументували факт незаконного перевезення деревини.
Чимало порушень зафіксували під час патрулювання
лісів за останні дні й працівники державної лісової охорони спільно з поліцією. Зокрема, на одній із приватних
пилорам смт Голоби вилучили 40 куб. м деревини, поблизу села Мосир Ковельського району – 6,6 куб. м продукції невідомого походження. А на Турійщині виявили
самовільну порубку – знищено 0,4 га лісу, що межує із
самосійними ділянками, де проводилося розчищення
площ. Щодо кожної із справ проводиться перевірка. n

С

Попарився у лазні востаннє у житті
Трагічний випадок стався у ніч на суботу,
6 листопада, у двоповерховій дерев’яній бані
в селі Кричевичі Ковельського району
Іван ПЕТРУК

інець робочого тижня троє чоловіків відзначали
у лазні. Як повідомив сектор комунікації поліції
Волинської області, після святкування відвідувачі піднялись на другий поверх приміщення відпочивати.
Посеред ночі тут виникла пожежа, в якій загинув один
із гостей — 48-річний лучанин. Інші двоє не постраждали.
Будівля повністю згоріла.
Займання ліквідували вогнеборці 4-ї ДПРЧ м. Ковеля
та працівники місцевої пожежної охорони сіл Уховецьк
і Скулин. Під час гасіння й було виявлено тіло чоловіка.
Попередня причина трагедії — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
За цим фактом триває досудове слідство, розпочате за ст. 270 Кримінального кодексу України. Поліцейські
встановлюють усі обставини трагедії. n
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Кому не можна
вакцинуватися?
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Кого з грудня не допустять
на роботу
Міністерство охорони здоров’я розширило список
професій, які підлягають обов’язковій вакцинації
проти COVID-19. До жорсткіших обмежень
спонукає епідситуація
Оксана КРАВЧЕНКО

ими днями в Україні було зафіксовано найвищу з початку
пандемії смертність від COVID-19 — за добу померло 833
пацієнти. Учора повідомили про 816 летальних випадків.
У Волинській області зареєстрували 720 нових заражень і 22
смерті. На Рівненщині – 1037 інфікованих і 21 людина померла. У Львівській області заразилось 1201 особа, померло – 60.
Відомо, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого
тижня – невакциновані. Тому прийнято рішення відсторонювати від роботи з грудня 2021 року ширше коло нещеплених
працівників. До освітян і працівників місцевих органів влади
додаються:
l співробітники підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління центральних органів виконавчої
влади;
l працівники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних
закладів;
l робітники державних підприємств, установ та організацій.
Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року. Працівники
вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19
(за винятком тих, хто має абсолютні протипоказання), будуть
відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. n
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сті, і розширення програми «Доступні
ліки». Зокрема, у жовтні ми мали чималий наплив хворих із діабетом, які потребували скерування до ендокринологів. Але з часом, думаю, все внормується. Головне — вистояти тепер, коли
загострюється ситуація з COVID-19 і чимало пацієнтів, навіть пролікувавшись
у стаціонарі, потребують підтримки.
До речі, зараз у нашому розпорядженні
є кисневі концентратори, знову ж таки
за ними треба звертатися до лікаря.

Із Віктором Пахарчуком,
медичним директором
Центру первинної допомоги
КП «Медичне об’єднання
Луцької міської громади»
розмовляли зранечку, але
охочих щепитися вже о тій
порі я нарахувала у коридорі
поліклініки понад півтори
сотні. Не проштовхнутися.
Люди приходять ледь
не вдосвіта, обурюються
запровадженими обмеженнями
для невакцинованих, діляться
новинами про кількість жертв
коронавірусу, нервують,
сваряться. І під дверима
сімейних лікарів — черги. Як,
працюючи у таких неймовірно
напружених умовах,
справляється з випробуваннями
колектив «первинки»?

«А РАПТОМ ЗАМІСТЬ ВАКЦИНИ
МЕНІ ВВЕЛИ ВОДУ?»

Галина СВІТЛІКОВСЬКА
«Відсоток щеплених жителів у Луцькій міській громаді — найвищий в області,» —
каже медичний директор Віктор Пахарчук.

ВАКЦИНАЦІЯ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ АБО ОСОБЛИВІ
СТАНИ:

n Уроки пандемії

Фото із сайту uaeu.top

«ДОБРОГО ВАМ
О
ЗДОРОВ’Я!»

Сімейна медицина в умовах
коронавірусного армагеддону

ТИМЧАСОВИМИ ПРОТИПОКАЗАННЯМИ Є:

l онкологічне захворювання. Вакцинація проти
COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною. При
її здійсненні треба дотримуватись відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики;
l аутоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять
лікування препаратом «Рітуксимаб», повинні відкласти вакцинацію не менше ніж на 4 тижні після останньої дози препарату;
l особи з імунодефіцитом. Наявних даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків щеплення для таких
хворих.
Крім того, існують протипоказання до введення окремих
вакцин вагітним та дітям. n

n Спробуйте й ви

n Гаряча тема

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням
до щеплення є анафілактична реакція на першу
дозу конкретної вакцини. У такій ситуації пацієнту
рекомендують щеплюватися від COVID-19 іншим
препаратом, уточнюють у МОЗ
l гострі захворювання із підвищенням температури понад 38,0 °C. Вакцинація може проводитися після одужання.
Довідка видається на строк до 2 тижнів від початку захворювання;
l лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинацію можна проводити через
90 днів після закінчення курсу терапії. Термін дії довідки —
3 місяці;
l щеплення проти інших інфекційних захворювань.
Вакцинацію від COVID-19 слід проводити через 14 днів після нього (за винятком інактивованої вакцини проти грипу,
яку можна вводити одночасно з антиковідною в різні руки).
У проміжку між першою та другою дозою вакцини проти
COVID-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням
14-денного інтервалу. Термін дії довідки — 14 днів;
l проба з туберкуліном чи аналіз крові на туберкульоз
(IGRA). Їх слід провести та інтерпретувати перед проведенням вакцинації або відкласти щонайменше на 4 тижні. Термін
дії довідки — до завершення оцінки проби;
l якщо людина перехворіла на COVID-19, вакцинація
може бути відстрочена на 3 місяці або проведена не раніше, ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів чи
лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19. Термін
дії довідки — до 3 місяців.

ДОБРОГО
ВАМ ЗДОРОВ’Я!

Ведуча рубрики

МЕЕДДИИЧЧННИАЙ
М
КА Т И
Д О ДРАУТБОРКИГ А З Е Ь»
ОЛОИВНА »
ТИН ЬВН
««ГВАОЗЛЕИ

«ХІБА Ж ЦЕ РОБОТА? ТО СПРАВЖНЄ
ПЕКЛО!»

— Вікторе Миколайовичу, йдучи
до вас, зустріла на порозі знайому,
скаржиться, що її сімейна лікарка, чуйна і досвідчена, нещодавно
звільнилася. Маєте відтік кадрів?
— На жаль, не всі витримують ті навантаження, які нині лягли на плечі лікарів. Прикро, коли пишуть заяви на звільнення кваліфіковані й добросовісні працівники. Когось запрошують у приватні
медичні заклади, хтось — стомився цілодобово бути на зв’язку з ковідними пацієнтами, чергувати у пунктах щеплень,
при тому, що й від звичних обов’язків
ніхто звільняє. Жителів Луцької міської
громади зараз обслуговує 126 сімейних
лікарів, за останні місяці до 10 наших колег уже не на «передовій».
— Нарікань на зразок: «У мене
температура, а «сімейна» не відповідає на дзвінки», «Не дає скерування
на ПЛР-тест, у стаціонар», — чуємо
багато. Є обгрунтовані скарги, але
трапляються і в дусі колишніх радянських ветеранів, яким усе було «положено». Як тут розібратися?
— У теперішніх складних умовах
нам потрібно уникати паніки, необхідно

бути взаємно толерантними. Слід розуміти, що лікарі, які «висять» на телефоні,
відповідаючи на звернення пацієнтів й
після роботи, й у вихідні, вже на межі
нервового виснаження. У робочий час
у них може бути прийом хворих чи вони

ного лікаря звернувся чоловік, якому
треба їхати у відрядження до Києва, але
він не хоче вакцинуватися й не має відповідного сертифіката. Можна замінити
цей документ довідкою про негативний
ПЛР-тест, яка дійсна 72 години. У при-

всіх, хто ще вагається, прийти і вакцинуватися.
« Закликаю
Шкода, що люди прогайнували літо, коли не було черг
і ажіотажу. Однак і тепер це не пізно зробити.
»
задіяні у вакцинальній кампанії. Зрештою, з кожним підписали декларації
до двох тисяч осіб. У час пандемії, коли
всі переживають і хочуть проконсультуватися, фізично неможливо водночас
усім відповісти. Якщо стан різко погіршується — викликайте «швидку».
Щодо направлень на ПЛР-тестування, то вже достовірно відомо, що робити ці дослідження треба не раніше 5 дня
з появи симптомів захворювання і теж
при наявності чітких показань. Щодня
наші працівники беруть зразки матеріалу для ПЛР-тестів приблизно у 500 осіб.
Для людей — безкоштовно, тому багатьом хочеться скористатися цим правом. Наприклад, до мене як до сімей-

ватній лабораторії доведеться заплатити 700 гривень, тому він і телефонує
до нас. Ситуації бувають різні…
— Із 1 жовтня Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає
відшкодуванню. Щоб їх одержати,
треба йти до сімейного лікаря. Багато хворих із постковідним синдромом, але й інших недуг ніхто не «відмінив». Комп’ютери не витримують,
а медики кажуть: «Хіба ж це робота?
То справжнє пекло!»
— Справді, так збіглося, що одночасно запровадили декілька нововведень, які лягли на плечі сімейних лікарів.
Це і електронні листки непрацездатно-

— Попит на щеплення від коронавірусної інфекції зростає. Можливо,
є резон відкривати в обласному центрі додаткові пункти?
— У Луцькій міській громаді діє 4 великі центри вакцинації на базі поліклінік
і амбулаторії на вулиці Бенделіані, що
в районі підшипникового заводу. Маємо
також 8 пунктів щеплень і 4 виїзні бригади, які надають послуги в організованих колективах. Окрім того, виїжджаємо
і до маломобільних груп населення —
людей поважного віку, осіб із інвалідністю, які особливо потребують захисту.
Загалом у процесі вакцинації задіяно
76 лікарів і 86 медсестер, які щоденно
працюють без перепочинку.
Ми вивчали питання доцільності
існування пунктів у супермаркетах чи
інших громадських місцях. Не скрізь
однаковий попит. Якщо у театрі в центрі Луцька щоденно вакцинують
по 100 і більше громадян, то на автостанції за день зголосилося 5 осіб і довелося від цієї ідеї відмовитися. Біля
залізничного вокзалу в нас працює
амбулаторія, де нікому не відмовляють
у щепленні, тому в додатковому пункті
нема потреби. Чому в поліклініках такі
великі черги? Бо люди розуміють, що
в медичному закладі є всі можливості,
щоб надати допомогу у випадку алергічної реакції чи інших непередбачуваних
обставин, і тут вони безпечніше почуваються.
— Але ж усі стоять майже впритул! Де гарантія, що хтось не прийшов уже інфікованим?
— Ми постійно нагадуємо про дотримання дистанції. На кожному кроці
повісили письмові застереження. Але

силоміць виганяти людей із приміщення на вулицю не випадає, намагаємося
впливати на свідомість.
— Знаю, що лікарі й медсестри,
які роблять щеплення, пройшли
спеціальну підготовку. Але всім догодити неможливо. От недавно довелося почути: «Медики економлять
препарати для тих, кого влітку фіктивно внесли в базу, але не вкололи.
Тепер ці люди вже хочуть щепитися.
От я і переживаю, а раптом замість
вакцини мені ввели воду».
— Такі підозри абсолютно безпідставні. По-перше, в пацієнта на очах
медсестра набирає в шприц препарат,
при цьому в кабінеті є й інші працівники.
По-друге, в нас суворий контроль і звітність: про кожен флакон вакцини, про
кожну особу, яка одержала дозу того чи
іншого препарату, фіксуються дані. Про
фіктивні щеплення чую вперше. Інша
річ, що до нас приходять запити з відповідних органів щодо фальсифікованих
сертифікатів, на яких стоять підроблені
печатки нашого закладу чи скріншоти
підписів лікарів. У кожному випадку піднімаємо документацію, детально розбираємося, тому шахраї теж ускладнюють нам життя. Але вигадки про підміну
препарату — це абсурд. У нас достатньо
вакцин, люди мають змогу вибирати ту,
якій довіряють.
— Зараз дуже багато неув’язок
із одержанням COVID-сертифікатів.
«У липні — серпні вакцинувався двома дозами, тепер звернувся за відповідною довідкою і почув, що мого
прізвища нема в електронній базі
даних», — розповів лучанин Микола
Пашко.
— Коли людина щеплена, то це зафіксовано в журналі реєстрації. У колцентрі є працівник, в обов’язки якого
входить вирішення подібних проблем.
Навіть якщо колись ваші дані чомусь
не було внесено у медичну інформаційну базу, то тепер потрібно написати заяву і почекати якийсь час, поки знайдуть
підтвердження. Є збої і в електронній
системі. Звернень дуже багато, всім
одномоментно допомогти неможливо.
В екстрених випадках — звертайтеся
до сімейного лікаря, в інших — мусимо
набратися терпіння. Стараємося залучати інтернів, волонтерів із числа студентів — майбутніх медиків, які вміють
працювати з комп’ютерною технікою,
та від помилок ніхто не застрахований.
Але в таких випадках головне, що
ви — захищені, щеплені. Тому я закликаю всіх, хто ще вагається, прийти і вакцинуватися. Шкода, що люди прогайнували літо, коли не було черг і ажіотажу.
Однак і тепер це не пізно зробити. n

Волинь у «червоній» зоні, але це ще не пік...
На території області з 8 листопада встановлено найвищий рівень епідемічної небезпеки
у зв’язку з поширенням COVID -19

З

Саме з їжею в наш організм потрапляють вітаміни й мікроелементи, без
яких не може бути нормального зору. Найважливіші для очей продукти —
дари моря (риба, морська капуста, креветки тощо), а також помідори,
петрушка, морква
Ігор ВИЖОВЕЦЬ

ля зміцнення судин, щоб запобігти крововиливам, потрібний
вітамін С. Його багато в шипшині, цитрусових, цибулі. Енергію м’язам дає вітамін В1. Його ми отримуємо з пивними дріжджами, хлібними
злаками, кукурудзою, медом, а особливо багато — з пророслою пшеницею. Вітамін В2 запобігає розвиткові
запалення очей і розриву дрібних судин. На нього багаті яблука, нешліфований рис, пивні дріжджі.
Поповнюйте організм вітаміном
В6 (хлібні злаки, яєчний жовток).

Д

тримки. Рівень завантаженості ліжок із киснем
становив майже 67 на 100 тисяч населення при
індикаторному 65. Відповідно дуже високий показник захворюваності, який становить 758 на
100 тисяч населення при нормативному 75 на
100 тисяч.
— Ми прогнозуємо, що це ще не пік захворюваності й летальності, і протримається він
не менше двох тижнів, – зазначила Наталія
Янко.

В області застосовуватимуться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

— перебування на територіях загального
користування без засобів індивідувального захисту;
— прийом відвідувачів у закладах громадського харчування, побутового обслуговування,

непродовольчих магазинах, торгівельно-розважальних центрах;
— відвідування закладів культури (крім історико-культурних заповідників);
— проведення масових заходів (крім автоконцертів, автокінотеатрів, виробництва аудіовізуальних творів);
— діяльність ринків (крім продовольчих);
— відвідування закладів освіти (крім дошкільних, спеціальних закладів та 1— 4 класів закладів
загальної середньої освіти.
Зазначені заборони не застосовуються,
якщо 100 % працівників та відвідувачів мають
«зелений» COVID-сертифікат (про повний курс
вакцинації проти COVID-19), цифровий сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус чи про одужання. n

Включайте у харчування вдосталь
винограду, петрушки, чорносливу,
абрикосів, смородини, яєчних жовтків (усі ці продукти багаті на вітамін
В12), тоді ваш погляд буде променистим. З мікроелементів очам найнеобхідніші залізо, калій. Їх у достатній
кількості є в яблуках, яблучному соці,
меду.
Для доброго зору необхідне свіже
повітря, кисень. Тому подбайте про
вентиляцію приміщення. Особливо взимку, коли увімкнено опалення
і кімната стає, по суті, герметично
закупореною.
с. Гредьки Ковельського району n
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«Найстрашніша жінка світу»?
Але кохана і щаслива!

Фото із сайту turiapitt.com.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

«Горіла, вижила —
ховалась, соромилась
і прославилась», —
історія сильної матері,
тіло якої обпалене
на 65%

Сільський
музикант,
овдовівши,
став для
сина і татом,
і мамою
Зворушлива історія — на с. 10 – 11

Фото із сайту tsn.ua.

«Як з козла
молока»:
Ніна Матвієнко
розійшлася
з чоловіком після
50 років шлюбу

Виходила
заміж за
інженерамеханіка,
а стала…
матушкою

Фото із сайту instagram.com/tonya_matvienko.

 «Пояс
вірності»:
що це таке?

Після 864 днів у лікарні, перенесених близько 200 операцій найзаповітнішою мрією Турії Пітт було відчути щастя
материнства.

n Важливо

окрема, у нас перевищені показники госпіталізації, завантаженості ліжок із киснем та
рівня захворюваності. Як повідомила головний державний санітарний лікар області Наталія Янко, є велика кількість важких хворих, котрі
потребують лікування в умовах стаціонарів (наприкінці минулого тижня показник госпіталізації
становив від 99 до 105 на 100 тис. населення,
а має бути не більше 60 на 100 тисяч жителів).
Дуже багато пацієнтів потребують кисневої під-

Чим «годувати» очі, щоб
не підводив зір

с. 3–5

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Фото із сайту google.com.ua

Фото із сайту pixabay.com.

n Нас запитують

Подробиці — на с. 8

Чому одні в ліжку —
вічно голодні, інші —
завжди холодні

Делікатна тема — на с. 6 – 7

Передплата —
7 гривень на місяць!

 Історія
до сліз: коли
не можна
простити
навіть
мамі…
 Суперові
рецепти
квашення
капусти

12

11 листопада 2021 Четвер

n Пульс тижня

Моторошна ДТП на маневицькому
перехресті «варшавки»
Автопригода сталася минулого вівторка близько
2-ї години ночі неподалік села Оконськ
Богдана КАТЕРИНЧУК

-літній мешканець Рівненської області, керуючи позашляховиком Great Wall Haval H3,
не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Avensis. За кермом легковика
перебував 57-річний киянин. Внаслідок цього травмувалися троє пасажирів транспортних засобів. Двох
із них — 58-літню киянку та 27-річну жительку Рівненщини — з переломами госпіталізували до медзакладів.
У поліції, повідомляє сектор комунікації відомства,
відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального
кодексу України. Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. n

38

Де порідшав ліс?
Суд наклав арешт на понад 4000 колод деревини
різних порід, законність походження яких
не підтверджена жодними документами
Наталія МУРАХЕВИЧ

ісова продукція об’ємом понад 620 метрів кубічних була вилучена під час санкціонованих обшуків
на пилорамах у селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Волинські прокурори вживають вичерпних заходів задля встановлення її походження й притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконного промислу. Досудове розслідування у кримінальному
провадженні триває. n

Л

Міжнародне співробітництво
любешівської громади
Нещодавно відбулася робоча зустріч селищного
голови Олега Куха з вуйтом Яцеком Анасевичем,
його заступником Адамом Куном та іншими
представниками гміни Ґлуськ Люблінського
воєводства Республіки Польща
Олена ВОЛИНЕЦЬ

рамках візиту польська сторона передала на умовах дарування для Любешівської громади пожежний автомобіль MAGIRUS-DEUTZ 170 D11F. Як повідомив Олег Кух, після завершення процедури реєстрації спецавто передадуть Центру безпеки селищної ради
в один із шести підрозділів місцевої пожежної охорони. n

У

Тікаючи від переслідування,
браконьєри загубили рушницю
Нещодавно під час чергового рейду працівники
державної лісової охорони ДП «Любешівське ЛМГ»
поблизу села Бірки на Любешівщині виявили факт
незаконного полювання двома особами

НОВИНИ З КАМЕНЯ
n Проблема

«На жаль, санаторій абсолютно
не пристосований для потреб
людей з інвалідністю»

Катерина ЗУБЧУК

уже вдячна працівникам управління
соціального захисту населення Камінь-Каширської райдержадміністрації за надану можливість
побувати в санаторії, який
розташований у мальовничому куточку на Шаччині.
Чудова природа, свіже повітря, дароване довколишнім лісом, — вже це сприяє
гарному відпочинку. А ще ж
дбайливе, уважне ставлення медичного і техперсоналу
волинської здравниці доповнюють хороші емоції. І все ж,
коли говорити про загальні
враження, то є декілька «але»,
про які хотілося б висловити
свою думку…
Було б добре, якби спеціалісти, які працюють у процедурних кабінетах, мали
ще й помічників-асистентів — фізично спроможних
і професійно навчених, котрі б допомагати пацієнтам,
у яких є проблеми із самообслуговуванням. Щоб можна

–Д

Слідчі дії проводили у рамках кримінального
провадження співробітники Камінь-Каширського
районного відділу поліції
Анна ПАВЛОВСЬКА

равоохоронці під час санкціонованих обшуків за місцем проживання жителів Каменя-Каширського та
Любешова виявили та вилучили металевий предмет,
схожий на кастет, близько 300 грамів каміння бурштину-сирцю, подрібнену речовину рослинного походження (ймовірно, марихуану), мобільні телефони. Все це направили
до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження,
після чого буде надано правову кваліфікацію діям волинян.
Триває слідство. n

П

Руслана Фарина: «Гарному відпочинку сприяє і чудова природа,
і навіть зустріч із прирученим котиком, який відповідає взаємністю
на людську теплоту».

було безпечно проходити
такі процедури, де потрібно

доступних і безпечних місць для відпочинку
та відвідування процедурних кабінетів.
пересісти із візка у ванну чи
на кушетку… На жаль, у цьому плані санаторій абсолютно
не пристосований для потреб
людей з інвалідністю, необхідні кардинальні зміни, аби
він став оздоровчим закладом спинального профілю.
Поки що, окрім комфортного санвузла, неповносправні не мають тут більше
жодних доступних і безпечних місць для відпочинку
та відвідування процедурних
кабінетів. Бо навіть у мене
(а я є достатньо активною)
були проблеми із безкінечними порогами, сходами,

Вони полягли
за незалежність
своєї держави
Маневицький селищний голова Олександр
Гаврилюк разом із секретарем ради
Володимиром Черчиком та заступником
голови Волинської обласної ради Григорієм
Пустовітом взяли участь у традиційному
вшануванні загиблих польських легіонерів
поблизу села Костюхнівка
Олена ВОЛИНЕЦЬ

апередодні Дня незалежності Республіки Польща 5 листопада на місці спочинку загиблих польських вояків відбулися
богослужіння, покладення квітів та запалення
«Вогню незалежності». У заходах узяли участь
високоповажні гості, учні шкіл зі своїми наставниками, які прибули із сусідньої держави, юні
джури Маневицької громади, делегація Колківського ліцею… Богослужіння на місці, де понад
100 років тому польські солдати поклали своє
життя за незалежність рідної держави, провели
священнослужителі Римо-католицької церкви.
Після закінчення урочистостей запалені лампадки харцери на велосипедах повезли до меморіалу Невідомому солдату у Варшаві. n

Н

бордюрами. І якби не допомога самих відпочиваючих чи

що, окрім комфортного санвузла,
« Поки
неповносправні не мають тут більше жодних

n Колесо історії

П

Правоохоронці вилучили бурштин,
кастет та марихуану

Фото з домашнього архіву Руслани ФАРИНИ.

Наша газета не раз
розповідала про Руслану
Фарину із села Фаринки
Камінь-Каширського
району. Спілкувалися
і тоді, коли вона
в 1996 році виборола
титул «Міс України
на візку», і згодом,
повертаючись до того,
як склалося її життя.
Нещодавно приводом
для розмови стало
те, що пані Руслана
мала можливість
оздоровитися в «Лісовій
пісні». Ми попросили
її розповісти, з якими ж
враженнями повернулася
звідти. І ось що почули

Богдана КАТЕРИНЧУК

одії відбувалися 5 листопада близько 23-ї години.
Порушники стали переховуватися. Під час переслідування лісова охорона виявила мисливську гладкоствольну рушницю. Зброю передали в поліцію, надали
необхідні покази. За фактом триває розслідування, інформують лісівники на фейсбук-сторінці підприємства. n
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»

то працівників санаторію,
то було б важко в плані пересування, проходження
деяких процедур. Так було
і років десять тому, коли я тут
оздоровлювалась, — з того
часу нічого не змінилося. Наскільки я зрозуміла, «Лісова
пісня» зараз у стадії ремонту.
Хочеться вірити, що цей процес буде проходити з урахуванням усіх будівельних норм
доступності і в найближчому
майбутньому санаторій стане
гідним оздоровчим центром
європейського рівня, куди
люди їхатимуть із задоволенням. n

Повертаючись до надрукованого

Веломандрівка
на Балкани завершилась
успішно!
Замість запланованих 10 країн
житель Каменя-Каширського Богдан
Ліпич відвідав 11
Олена ВОЛИНЕЦЬ

агалом із попередньою мандрівкою до Парижа їх 16, що дорівнює 8 272 кілометри двоколісним
транспортом: Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина, Греція, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Сербія, Боснія
і Герцеговина, Хорватія, Польща, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція…
Дякую усім, хто мене підтримував!» —
написав чоловік на своїй фейсбук-сторінці.
Залишається чекати вражень від подорожі, котра тривала 65 днів, — Богдан
Ліпич планує написати книгу про веломандрівку. І, звичайно, почути про його
нові задуми, оскільки мешканець Каменя-Каширського має бажання, як говорив
в інтерв’ю для нашої газети, вирушаючи
на Балкани, об’їхати на ровері всі країни
світу. n
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n Пульс тижня

n Своя справа

Замість комфортного міста
обрав працю на землі
Мешканець Грибовиці Володимир-Волинського району
Андрій Міндзя разом із дружиною Тетяною вирощують смачні
ягоди та красиві квіти
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Алла ЛІСОВА

ЛЕГКОГО ХЛІБА НЕ ШУКАВ

— Навчався у Львівській політехніці і паралельно працював.
Здобув дві освіти — економіста-фінансиста та інженерного механіка. Можливо, у Львові
і залишився б, якби рідне село
не «попросило» повернутися, —
жартує Андрій. — Вирішив зайнятися власною справою.
Саме тоді нововолинське
підприємство «Продхолод», яке
спеціалізується на замороженні
фруктів, реалізовувало проєкт —
давали саджанці полуниці в кредит на 2 роки. А потім потрібно
було вже розрахуватися ягодами. Оскільки необхідної суми
власних коштів не мав, вирішив
цим шансом скористатися. Тесть
Андрія, підприємець Анатолій
Микитюк, схвалив намір спробувати вирощувати ці ягоди.
У 2008 році новостворене ФГ
«Велес» почало закладати першу
невелику плантацію — 80 сотих,
які взяли на правах оренди в сільській раді.
Уже перший врожай порадував. Згодом додали ще площу.
Пробували різні сорти. Посадили зенга зенгала — ідеальний
для заморожування, але не стійкий до погодних умов. Вирішили
робити ставку на інші, бо «свіжий ринок» буває вигідніший.
Це альба, румба, флоренс, квікі,
амі. Розвели малину. Спочатку
її купували в розсаднику на Вінниччині, а тепер самі маємо саджанці і полуниці, і малини.
Коли запитала, чи нема проблем зі збутом, почула:
— На щастя, зараз це найпростіше робити. Аби був товар
хорошої якості, то в тебе його
заберуть. Переробники, ринки — Львів, Київ… Правда, виникає єдине питання — ціна. Але
нарікати нема підстав. Хвороби,
шкідники, негода — оце страшно.
На підтвердження своїх слів
Андрій показав фото після стихії,
яка знищила врожай і потрібно
було переорювати поле.
На постійній основі у Міндзів
працюють троє людей. А в сезон — до двадцяти. Зараз ягоди займають площу близько
15 гектарів. Здається, як це все
обробити, щоб мати хороший
результат? Мої сумніви фермер
розвіює:
— Якщо є техніка — а все
необхідне вже придбав — то й
робота ніби не така вже й важка. Техніка, зорієнтована на ягоди, — міжрядник, обприскувач
і розсадопосадкова машина —
позбавляє людей ручної праці.
Саджалка зробить свою роботу. Дати міжрядку два–три рази
гербіцидом… Головне — любити
свою справу і, звичайно, роботу
на землі.
Андрій Міндзя вирощує ще й
зернові. Посадив на 4 гектарах
молодий сад із черешень. Займався і овочами — 10 гектарів
займали буряк, морква, цибуля, картопля, пекінська капуста.
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У лікарні Володимира не вистачає
сімейних лікарів
Фахівців із «вторинки» закликають переходити
у первинну ланку медицини
Олена КУЧМА

а словами міського голови Ігоря Пальонки, кількість охочих підписати декларацію збільшилась через пандемію.
— Лікарів дійсно не вистачає. Ще й нещодавно помер відомий спеціаліст. Тому просимо вузькопрофільних
фахівців перейти у первинну ланку на більшу заробітну плату, — повідомив очільник міста.
Також він розповів, що далі медиків ще більше бракуватиме, бо в Оваднівській громаді створюють свій центр, де працюватимуть сімейні лікарі. Крім того, невдовзі розпочне роботу амбулаторія Зимненської громади. n

З

Хлопець на кладовищі пограбував
пенсіонерку
Цей випадок стався у Нововолинську
Сергій ВИШЕНЬКА

-річна жителька шахтарського міста наводила лад на могилах родичів. Раптом хтось вхопив її сумку з грошима,
яка лежала поблизу, й утік. Жінка негайно повідомила про
це у поліцію. Правоохоронці затримали зловмисника на території
цвинтаря. Виявилося, що правопорушення скоїв 23-літній місцевий
мешканець, який був уже судимий. Хлопця затримали. Йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до шести років. n
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Жителі Іваничів потерпають
від «червоного снігопаду»
Уже третю осінь люди страждають через лушпиння
кукурудзи, яке летить звідусіль
Ірусина ПРИХОДЬКО

У тепличне царство Тетяни Міндзі інколи й заходить
для «контролю» чоловік Андрій.

Але каже, що їхня земля для цих
культур не зовсім підходить й він
не встигає скрізь давати лад. Дивлячись, що йде добудова на їхньому красивому обійсті, запитала, чи вистачає зараз часу і на це.
— А я не сам, — відповідає. —
Допомагають сини — другокласник Максим і восьмикласник

Перший досвід Тетяна переймала в односельчанина
Василя Свиновея. По крупинці збирала інформацію в інтернеті й продовжує це робити.
Знаннями й досвідом охоче
діляться колеги із Львівщини, міста Ковеля, де, до речі,
брала перші саджанці. Тепер

колись думав, що в такому невеликому селі,
« Хто
як Грибовиця, буде стільки підприємців? П’ять фермерів,
які вирощують зернові, яблука, полуницю (майже
10 чоловік) — і жодної ділянки вільної землі.
Орест. Один — агроном, інший —
механік (сміється — Авт). А дружина? У неї свій бізнес…
ДЛЯ ДРУЖИНИ — КВІТИ

Андрій розповів, як залучав до підприємництва свою
Тетяну. Каже, після декретної
відпустки вона планувала виходити на роботу на підприємство «Волинська гофротара».
Подумав: «А хто дітей доглядатиме, хату? Чи є сенс всі дні
проводити поза домом?»
Вирішив збудувати для
неї чотири теплиці. Не треба
було багато говорити — варто лише показати їх. Огірки,
помідори, саджанці малини,
полуниці — все, як на картинці! Але родзинкою тепличного
господарства Тетяни Міндзі
є еустоми — чудові квіти, які
ще називають японською або
ірландською трояндою й вважають, що це — квітка вірності.

»

вони вже займають велику
площу. Постачають еустоми
у магазини Нововолинська.
Тож нині Тетяна каже, що дуже
полюбила те, чим займається:
робота з квітами хоч нелегка,
бо потребує особливої турботи, делікатності, але вона їй
в задоволення, бо приносить
моральну насолоду.
Коли запитала, чи важко
в нашій країні займатись фермерством, подружжя в один
голос відповіло:
— За 10 років багато змінилося у кращу сторону. Скажіть,
хто колись думав, що в такому
невеликому селі, як Грибовиця, буде стільки підприємців?
П’ять фермерів, які вирощують зернові, яблука, полуницю
(майже 10 чоловік) — і жодної
ділянки вільної землі. Є спеціалісти, які ремонтують авто,
діє кузня, кілька магазинів…
Треба просто не лінуватися
працювати. n

ешканці вулиці Луцької розповідають, що багряний «попіл»
вітер розносить із елеватора сільгосптовариства, що знаходиться біля житлових будинків. Через роботу сушарок
непотріб щодня падає на подвір’я та городи, а на узбіччях доріг
його шар сягає декількох сантиметрів. Люди бідкаються, мовляв,
відходи потрапляють ще й у легені.
— Навіть дитяча гірка вкрита цим пилом! Постійний шум, особливо вночі, коли запускають сушарки. Не можемо більше так жити,
тому просимо допомоги у влади, — скаржаться місцеві жителі. n
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У княжому місті невідомі
поглумилися над могилами
Акт вандалізму стався на Лодомирському кладовищі
Олена КУЧМА

а словами місцевої мешканки Ганни Доскоч, зруйновані
пам’ятники дуже старі, тому привести їх до ладу нема кому.
До того ж, жінка хвилюється, що за цей злочин ніхто не понесе
відповідальності.
— Сьогодні мій чоловік поїхав прибрати могили родичів і був
шокований побаченим: хтось розбив надгробки сім’ї, яка похована поруч. Ще й розгромили старенький дитячий пам’ятний знак.
Думаю, вони ще й з інших гробів познущалися, — розповіла Ганна
Доскоч у фейсбуці.
Небайдужа волинянка переймається долею зруйнованих могил, адже невідомо, чи хтось візьметься їх відновлювати. n

З

Ревнивий молодик під час сварки
взявся за пістолет
Конфлікт трапився у Володимирі на вулиці
Ковельській
Сергій ВИШЕНЬКА

облизу супермаркету «Спар» двоє молодих чоловіків влаштували шарпанину через ревнощі. Один
із хлопців вистрілив з шумового пістолета вгору. Як
розповідають очевидці, порохові гази потрапили в очі іншому учаснику суперечки. Щоправда, писати заяву у поліцію
постраждалий відмовився. Втім правоохоронці все ж з’ясовують обставини інциденту. n
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n Редакційний щоденник
ємо великі постаті, на яких трималася Україна, зникає зовсім.
Бо навіть повідомлення через
месенджер, вацап, вайбер, телеграм мають здатність зникнути через один необережний
порух. Це лише рукописи не горять, як відомо. Написане, яке
не залежить від всесвітньої
павутини інтернету, залишається. А зараз, зазвичай навіть
в есемесках, ставимо наперед
заготовлені трафарети — чи
то замилування, чи осуд, вітання чи співчуття. Нібито вже
й не обов’язково писати щось
від себе. Бо краще не скажеш, не висловиш емоцій?
Хоч це прозвучало б щиро. Але
на все обмаль часу.
Уже не кажучи про живе
спілкування і зустрічі. Раніше люди вважали за потрібне
збиратися часто, а тепер можна почути сумний жарт, що аби
зійтися всією родиною, то треба вмерти (йдеться не про
ковідний період). Французький письменник, автор твору
«Маленький принц» Антуан
де Сент-Екзюпері ще на початку минулого століття сказав: «Найбільша розкіш на світі — це розкіш людського
спілкування». А у нас з кожним
роком стає його все менше —
живого, за столом, на природі,
на екскурсіях. У селах ці традиції ще живучі, а в місті інколи
сусіди поруч живуть роками,
і навіть не знають імен один
одного.
Пригадалося, як на великі
релігійні свята завжди приїжджав на свою малу батьківщину й приходив до моєї мами
в селі наш родич Михайло Гах,
якого доля закинула в Полтаву. Там жив із сім’єю, творив
(був художником, розписував
храми), напрочуд одержимий
своєю справою. Ностальгував
за Волинню, цікавився, коли
ми з сестрою завершимо історію нашого родоводу. Готовий
був допомогти, а ми не завжди
мали час його вислухати.
У кінці вересня його раптово не стало. Млинищанина
Михайла Гаха, який присвятив
себе зодчеству, відспівували
в Свято-Макарівському кафедральному соборі високопреосвященнійший митрополит
Полтавський і Миргородський
Філіп і майже тридцять священників. Під час чину прощання від
святих отців почули зворушливі
слова шани й подяки Михайлу
за те, що натхненно трудився
на оздобленні й прикрашанні храмів Полтавської єпархії.
Остання з його прекрасних
робіт — іконостас для каплиці
Мгарської Пресвятої Богородиці Спасо-Преображенського
чоловічого монастиря. Недооцінювали тебе, Михайле… Але
те, що ти залишив після себе,
житиме у віках. n

«А маска мені не потрібна!» —
у цих словах рівень нашої цивілізованості
Фото із сайту pravda.com.ua.

Чим
переймалася
і з чого
дивувалася
останнім часом
редактор
відділу
економіки
«Газети
Волинь» Алла
ЛІСОВА
ОВА

Коронавірус — не казка, вдягайте маски! Вони захищають ваші органи дихання.

… ПРОТИСТОЯННЯМ
НАВКОЛО КОВІДНОЇ БІДИ

Минулий місяць і початок
листопада був позначений
сумними подіями. Не стало
кількох людей, яких знала особисто. Одна з них — недалека
родичка, якій не виповнилося
ще й 60. Проживала поруч із лікарнею. На здоров’я особливо
не скаржилася, тому й не поспішала вакцинуватися. Коли занедужала, теж не хотіла відразу
звертатися до медиків, думала, що сама впорається. Потім
була районна лікарня, пізніше — ковідний госпіталь у Боголюбах. На жаль, у боротьбі
з «короною» лікарі виявилися
безсилими.
Якось запитала у своєї колежанки, чому не хоче щепитися? У відповідь почула, що,
в принципі, вона готова, але
її шокує, що відповідальність
за наслідки вакцинації на себе
ніхто не бере! Якби сімейний
лікар провела необхідні обстеження і підтвердила, що
організм сприйме щеплення,
то не було б сумнівів. Але коли
побачила, як почали відкривати пункти щеплень у палацах
культури, на вокзалах, стадіонах, який дикий ажіотаж навколо цього розгорівся в країні, —
кожна тверезо мисляча людина
задумається.
Міністр охорони здоров’я
Віктор Ляшко визнав, що чиновники справді недопрацювали
в плані роз’яснювальної роботи, упустили терміни, тому

маємо плачевні результати.
Україна займає печальне друге
місце в світі за смертністю від
COVID-19. Багато людей уже
не сумнівається, що побороти
цю смертельну недугу без вакцинації нереально. Але справа
це дуже делікатна, судячи з ситуації останніми десятиріччями,
навіть дражлива. Тому однозначної відповіді на запитання:
«Вакцинуватися чи ні?» немає.
Але те, що культура, в тому числі й гігієнічна, у нас ще на низькому рівні, — факт.

ліками влади ми й самі ускладнюємо ситуацію своєю легковажністю і безвідповідальністю.
Пригадала, як торік навесні
майже кожного вечора слухала
рекомендації моєї доброї знайомої, яка вже більше 15 років
проживає в Італії. Споглядаючи
жахіття, які тоді переживала ця
розвинена європейська країна,
наша землячка не стримувала
емоцій. Щовечора вважала
за потрібне нагадувати, аби ми
не забували після вулиці протирати взуття, сумки, телефони

нікого не намагаюся агітувати. Впевнена в одному:
« Яякщо
ми прагнемо потрапити до цивілізованого
світу, то повинні з нього брати приклад. Вибачте, але
там люди не дурніші, ніж ми.

»

Минулої суботи поверталася зі Львова маршруткою.
Це був останній рейс, і в тісний
салон напхалося багато пасажирів. Біля мене сіла молода
особа без маски. Я їй делікатно
запропонувала взяти, бо завжди маю в запасі. У відповідь почула невдоволено-категоричне: «А мені маска не потрібна!»
На це байдуже прореагували
і пасажири, і водій. Я ж поміркувала: краще зберегти нерви
й не віднімати ресурс у свого
імунітету, ніж пояснювати невігласам очевидні речі.
І це не поодинокий випадок.
Тому поряд із кричущими недо-

антисептиками або спиртом.
Мити цими розчинами підлогу, під’їзди, перила. І ми тоді
це робили.
Я поцікавилася у пані Валентини теперішньою ситуацією. Голос її з далекого міста
Фоджа району Апулія був упевненим і бадьорим. Каже, все
стабілізувалося. В їхньому населеному пункті майже 90 відсотків вакцинованих жителів.
Зробила щеплення і вона, хоч
пережила онкооперацію і кілька «хімій». Вакцинувався й
її чоловік — італієць, якому два
роки тому поставили штучний
клапан серця. Вакцинована

і внучка, якій 14 років. При тому
в закритих приміщеннях (всі заклади й установи працюють) —
обов’язковий масковий режим
(!) з дотриманням відповідної
дистанції. І не потрібно нікому
про нього нагадувати.
Розповідаючи це, я нікого
не намагаюся агітувати. Впевнена в одному: якщо ми прагнемо потрапити до цивілізованого світу, то повинні з нього
брати приклад. Вибачте, але
там люди не дурніші, ніж ми.
Тим більше, що попереду нас
чекають важкі випробування
штамом «Дельта». Що ми йому
можемо протиставити?
… ВІДСУТНІСТЮ ЖИВОГО
СПІЛКУВАННЯ І ЩО
РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТЬ

Під час нашої недавньої зустрічі з університетськими друзями (35 літ після закінчення
альма-матер) студентська подруга, яка проживає у Неаполі,
зробила справжній сюрприз.
Вручила листи, які я їй писала
в 1985 (!) році під час моєї журналістської практики в газеті
«Волинь». Вони мене захопили,
розчулили, повернули в юність.
В них, написаних дрібним, але
гарним і розбірливим почерком
на 4–6 аркушах учнівського зошита, — маленький відрізок історії — картинки з життя Луцька, області, цікаві детальні оцінки всіх і всього, що оточувало.
Тепер ми перестали писати листи. Епістолярний жанр,
з допомогою якого досі пізна-

Вітаємо!
Чудове свято — золотий ювілей —
завітає 13 листопада до дорогих батьків, жителів села Кисилин Володимир-Волинського району
Калини Гнатовича
та Віри Миколаївни
САВОНЮКІВ.
50 років спільного подружнього життя — це велике випробування для любові. Ви створили неповторний, добрий, затишний світ, який ми так любимо.
Ваш спільний шлях не встелено квітками,
Не раз доводилося тернами іти,
Та ви завжди опікувались нами,

За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть
належне вам.
Хай вашу щедрість переймають
внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте нам здорові
та щасливі,
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте,
А сьогодні хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте.
З любов’ ю і повагою
діти, внуки.
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ПРОДАМ КІЛЬЦЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ І
КРИШКИ З ЛЮКАМИ

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

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 Куплю пай або землю с/г призначення у Луцькому районі. Тел. 050 43 85 225.
l Продається нежитлове приміщення
(корівник). Тел.: 099 16 72 676, 098 12
31 624.
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
l Куплю автомобіль (вітчизняного чи
іноземного виробництва, на євробляхах)
у будь-якому стані. Тел.: 066 77 09 243,
050 24 20 244.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор «Донгфенг-244»
з кабіною, 2017 р. в., ведучий передок, у
дуже доброму стані. Ціна договірна. Тел.
097 97 23 486.
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 Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові

борони, роторні косарки, обприскувачі
(навісні та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор
для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі
(фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г
техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14
192.

РІЗНЕ
l Продаються саджанці хороших волоських горіхів. Ціна договірна. Тел. 050
74 51 354.
l Продається б/в холодильник «Дніпро» у робочому стані (м. Луцьк). Тел.
095 90 05 624.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою). Тел. 050 37 81 998.
l Продам жом, цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, керамзит, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам жом з доставкою (5-6 т, у
межах 50 км від Луцька), а також дрова
рубані, чурки, пісок, щебінь, цеглу, відсів,
землю на вимостку. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 62 16 400, 068 20 84
863.

(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 Продається свиня. Ціна 55 грн/кг.
(Луцький район). Тел. 066 13 33 184.
l Продається добра коза (с. Лаврів
Луцького району). Тел. 050 36 01 703.
l Куплю корів, биків, телиць, лошат,
телят. Тел.: 050 14 88 589, 068 51 48 916.
l Продається молода біла кізочка (погуляна). Тел. 095 86 43 015.
l Продається молода молочна коза
(погуляна). Ціна договірна. Тел. 050 65
36 077.
l Продається тільна телиця. Тел.: 099
16 72 676, 098 12 31 624.
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.

13, 20 та 27 листопада

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
+38
+38
+38
+38

(067)
(068)
(068)
(068)
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l Продам жом, торфобрикет, цеглу

Р Е К Л А М А

3 листопада на 96-му році
життя після тяжкої хвороби відійшов у Вічність учасник Великої Вітчизняної війни, колишній працівник карного
розшуку УВС Волині
Олександр Пилипович
БУРЯК.
Від імені усіх працівників
міліції висловлюємо щирі співчуття
рідним та близьким
покійного. Нехай земля
буде йому пухом, а Господь подарує
Царство Небесне.
Ветерани карного розшуку
Волині.

11 листопада 2021 Четвер

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

1 листопада на 81-му році життя перестало битися серце
Олексія Павловича
ПОЖИДАЄВА.
Син, онука та правнуки глибоко сумують з приводу втрати батька та дідуся. Нехай земля йому буде пухом.
Світла пам’ять про Олексія Павловича назавжди збережеться у серцях його рідних, близьких та колег.

Що віщують зорі
Гороскоп на 15 — 21 листопада
ОВЕН. Переконувати й перетворювати супротивників на союзників — ось центральне завдання тижня. При цьому постарайтеся, щоб між вами й оточуючими
не залишилося недомовок і образ. У вихідні
можливий непередбачений поворот подій
в особистому житті. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Вам необхідно добре
подумати і зробити вибір, який
часто буває складним. На роботі
на вас чекають визнання, повага й розуміння. Однак планку при
цьому доведеться тримати високо.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Зросте ваш
творчий потенціал, і ви можете
одержати багатообіцяючу ділову
пропозицію. І це реальний шанс
на великий прибуток. Тож проявляйте ініціативу й креатив. Дуже скоро
ви відчуєте безхмарне щастя. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
РАК. Пропустити важливі і цікаві
події було б нерозумно й образливо. Ні в якому випадку не лінуйтеся,
саме зараз покажіть себе з кращої
сторони. Враховуйте інтереси колег.
Ваші конструктивні пропозиції будуть гідно
оцінені начальством. Сприятливий день —
середа, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Бажано не починати нових справ, старт буде складним.
Зі своїми проблемами намагайтеся справлятися власними силами
й не влазити в борги. На роботі є небезпека ілюзій і зіркової хвороби. Тож
не будьте ласі на лестощі, не присипляйте
себе дифірамбами оточуючих. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
понеділок.
ДІВА. Ви в центрі уваги, повні
сил і енергії. Однак справи чомусь
складаються не найкращим чином. Задумане вдасться втілити
в життя, якщо ви перетворите своє
обурення на ділову активність. Просто
не чекайте усього й відразу. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Нічого не плануйте,
живіть за графіком. Вас можуть
порадувати гарні новини. Може
відбутися подія, яка кардинально
змінить ваше життя. Ваші плани
обіцяють бути оптимальними. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Проявивши мудрість і стриманість, ви успішно
впораєтеся зі справами й дістанете солідний прибуток. Варто
піддатися емоціям, якщо мова про
кохання. Нехай сильні почуття змусять вас
піти на ризик, ви одержите набагато більше.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ви зможете значно
змінити світ навколо себе, якщо
захочете цим займатися. Бажано
знизити до мінімуму навантаження на роботі й почати планувати вихідні. Організуйте гучну вечірку або зустріч
з друзями. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Підготуйтеся до насиченого й досить напруженого
тижня. Вам необхідно сконцентруватися на найголовнішому.
Не витрачайте часу на суперечки,
хто в колективі або в родині лідер. Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Тиждень в основному пройде рівно й спокійно. Ваші
колеги зіграють важливу роль
у вашій кар’єрі. Гроші у вас є, але
не поспішайте їх витрачати. Бажано не приймати відповідальних рішень.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Бажано уникати імпульсивності й нелогічності в словах
і вчинках. Якщо ви обійдете ці підводні камені, то атмосфера навколо
вас гармонізується. Ви перестанете
нервувати. Вдалий період для завершення
старих справ. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.

Кросворд
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 4 ЛИСТОПАДА
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Джульєтта. 5. Генерал. 7. Сарафан.
8. Меридіан. 9. Косеканс. 11. Колас. 13. Токіо. 14. «Крила». 15. Нетрі. 17. «Рієка». 20. Кадуб. 23. Скафандр. 24. Вінніпег. 25. Україна.
26. Рубрика. 27. Кардіолог.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Дженджик. 2. «Арабески». 3. Детройт. 4. Саранча. 6. Ландо. 7. Секта. 8. Мегаполіс. 10. Сейсмолог. 11. Комік.
12. «Скарб». 15. Нагайка. 16. Томагавк. 18. Єдиноріг. 19. Альпака.
21. Аорта. 22. Узвар.

25

26

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Гірська система в Україні. 3. Чоловічий голос. 7. Відома українська велосипедистка із Луцька. 10. Наполеглива, старанна праця людини. 13. Держава – сусідка Саудівської Аравії.
14. Безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня. 15. Зразок, взятий для наслідування; штамп. 16.
Спортивні змагання із серії перегонів на вітрильниках чи на веслах. 20.
Слово, протилежне за значенням. 21. Півострів на узбережжі Чорного
моря. 22. У Стародавньому Єгипті бог сонця. 25. Відрізок прямої, що сполучає дві протилежні вершини прямокутника. 26. Фахівець сільського
господарства в галузі землеробства. 27. Знак зодіаку.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Хімічний елемент; інертний газ. 2. Головний
порт Ємену. 4. Густа і довга вовна з овець. 5. Вартість, що вказується на
грошових знаках, акціях та облігаціях. 6. Одна із форм мусульманської
теократії. 8. Степовий ссавець із роду гризунів з довгими задніми лапами і хвостом. 9. У Давній Греції та Римі – відкрита кругла або напівкругла
споруда для видовищ з ареною посередині. 11. Товчене або грубого помелу борошно із зерен злаків. 12. Геодезичний інструмент, призначений
для визначення різниці висот між двома точками. 17. Формений знак.
18. Головна і найкраще укріплена вежа замку. 19. Виголошення думок
наодинці або перед слухачами. 23. Один із головних символів держави.
24. Механічний засіб регулювання рівня води на водоймах.
Склав Микола ДЕНИCЮК.
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Програма телепередач на 15 — 21 листопада
ПОНЕДІЛОК, 15 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

ясного неба» (12+)

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, 00:05, 02:20,
05:25 Новини 07:05 Енеїда
08:10 Т/с «Фаворитка короля»
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,
01:40 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади 15:10,
21:35, 00:30, 02:45, 05:50 Спорт
15:20 Концерт. Наталія Валевська
16:05 Міста та містечка 16:30,
19:10 Д/с «Дикі тварини» 17:00
Прозоро: про головне 19:55 Д/ц
«Дика природа Канади» 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта 00:40 Т/с «Бальтазар»
03:00 Антропологія 03:30 Х/ф
«СТРАЧЕНІ СВІТАНКИ» 05:10
Невидима правда

СТБ

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, 21.45 Т/с «Джек & Лондон»
(16+)
22.45 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»
23.55 Х/ф «МАНДРИ
БЛУДНИЦІ» (18+)

ІНТЕР
05:20, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:05, 18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12:25 Х/ф «БЛИЗНЮЧКИ»
14:30 «Речдок»
16:05 «Чекай на мене. Україна»
20:00, 02:35 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Гарна дружина»
00:45 Х/ф «ПОДРУГИ
МИМОВОЛІ»
03:05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТЬСЯ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Мисливці за дивами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
4» (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Відважні» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Грім серед

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
08.45, 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 «Другий шанс на перше
кохання» (12+)

ICTV
05.20 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30, 10.10 Громадянська
оборона
06.00 Факти тижня
06.25 Служба розшуку дітей
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні новини
10.45, 13.15 Х/ф «ПОДОРОЖ
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
15.10, 16.15 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ» (16+)
20.20 Прихована небезпека
Прем’єра
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.45 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 «Kids time»
06.05 М/ф «Ми - монстри!»
07.50 «Орел і решка»
10.00 Т/с «Надприродне» (16+)
12.40 Х/ф «ГОНЩИК»
14.55 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Пекельна кухня»
21.00 Х/ф «ЖІНКА-КІШКА»
(16+)
23.10 Х/ф «ВІДЖА:
СМЕРТЕЛЬНА ГРА»
(16+)

МЕГА
06:50 Правила виживання
07:45 Страх у твоєму домі 08:45
Бандитська Одеса 09:40, 01:40
Речовий доказ 10:50 Герої
будівельного майданчика 11:50,
05:50 Містична Україна 12:50,
19:50 Ремесла за призначенням
13:50 Дикі тварини 14:50 Гарячі
точки 15:50 Таємниці акул 16:50,
04:50 Сіяя: з нами у дику природу
17:50, 00:40 Секретні території
18:50 Там, де нас нема 20:50
Горизонт 21:50 Ретромобілі:
друге життя 22:40 Океани 23:40
Крила війни 02:50 Судіть самі
03:50 Органи на експорт

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Дива світу»
10.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
11.10, 21.00 «Інше життя»
12.10 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД

РІВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЕ
ХОЧУ» (16+)
14.30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
20.10 «Мам, я роблю бізнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 Х/ф «ДОРІАН ГРЕЙ» (18+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.35 Т/с «Козирне місце» (16+)
10.30 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
12.50 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ» (16+)
14.50 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.30 «Гроші 2021»
20.30 Т/с «Ангели» (16+)
21.30 Т/с «Ангели-2» (16+)
22.15 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Іспанія - Швеція. Відбір до ЧС2022 08.10 Україна - Болгарія.
Контрольна гра 10.00 «Великий
футбол» 10.45 Португалія Сербія. Відбір до ЧС- 2022 12.30
«Відбір до ЧС-2022. Матч-центр»
13.15 Англія - Албанія. Відбір
до ЧС- 2022 15.00, 19.00, 22.30
Футбол NEWS 15.20, 17.55, 19.20
Огляд 1-го ігрового дня. Відбір
до ЧС- 2022 15.50 LIVE. Грузія Узбекистан. Контрольна гра 16.45
Yellow 19.50 Вірменія - Німеччина.
Відбір до ЧС- 2022 21.35 LIVE.
Польща - Угорщина. Відбір до ЧС2022 23.40 Оболонь - Ужгород.
Чемпіонат України. Перша ліга

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.30
Х/ф «РУСАЛОНЬКА» 10.30 Х/ф
«КІНСМЕН: ТАЄМНА СЛУЖБА»
(16+) 13.00, 18.00, 02.15 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 Одного разу
під Полтавою 19.30, 20.30, 00.30
Танька і Володька 23.00, 01.45
Сімейка У 00.00 Одного разу
в Одесі 01.00 Країна У 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop»
05.50, 17.00, 03.05 «Випадковий
свідок»
06.05 «Таємниці світу»
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ»
09.00 Х/ф «У ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ
УВАГИ»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свідок»
14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
думки» (16+)
18.20 «Свідок. Агенти»
21.15 Т/с «Менталіст» (16+)
00.45 Х/ф «ВИГНАНЕЦЬ» (16+)
04.05 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. Професійні
байки»

ВІВТОРОК, 16 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 Т/с «Фаворитка короля»
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,
01:20 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади 15:10,
21:45, 00:10, 02:45, 05:45 Спорт
15:20 Концерт. Анатолій Гнатюк
16:25 Буковинські загадки 16:30
Д/с «Суперчуття» 17:00 Прозоро:
про головне 19:10 Д/ц «Дика
природа Канади» 22:00 Полюси
23:00 Бігус Інфо 00:25 Т/с
«Округ Дюрем» 03:00 ВУКРАЇНІ
03:30 Антропологія 04:05 Д/ф
«Заміновані вірністю»

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, 21.45 Т/с «Джек & Лондон»
(16+)
22.45, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

Україна
23.50 Т/с «Не смій мені казати
«Прощавай!» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Комісар Рекс»
08.30, 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 «Другий шанс на перше
кохання» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.20 Громадянська
оборона
10.55, 13.25 Х/ф «У ПАСТЦІ
ЧАСУ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «Розтин покаже-2»
(16+)
14.45, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
17.35, 23.35 Т/с «Юрчишини-2»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.15 Т/с «Пес-6» (16+)
22.35 Т/с «Пес-2» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 «Мультфільм»
06.10 М/с «Том і Джеррі»
07.45 «Орел і решка»
09.50 Т/с «Надприродне» (16+)
12.30 «Кохання на виживання»
(16+)
ІНТЕР
14.20 Х/ф «ОСТРІВ
05:05 «Телемагазин»
ГОЛОВОРІЗІВ»
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
17.00 «Хто зверху?» (12+)
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 19.00 «Екси» (16+)
21.00 Х/ф «БЕТМЕН: ПОЧАТОК»
Новини
(16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
23.55 Х/ф «ВІДЖА:
Інтером»
ПОХОДЖЕННЯ ЗЛА»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
(16+)
12:25 Х/ф «ЗВЕДЕНІ СЕСТРИ»
14:35, 15:35 «Речдок»
МЕГА
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
06:50 Правила виживання
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу
07:50 Страх у твоєму домі 08:45
«Стосується кожного»
Бандитський Київ 09:45, 01:35
20:00, 02:25 «Подробиці»
Речовий доказ 10:55 Герої
21:00 «Речдок. Велика справа»
будівельного майданчика 11:50,
23:50 Т/с «Гарна дружина»
05:40 Містична Україна 12:50,
00:45 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИ
19:50 Ремесла за призначенням
БАНКУ»
13:50 Дикі тварини 14:50 Гарячі
02:55 Х/ф «МИ ЖИЛИ ПО
точки 15:50 Таємниці акул 16:50,
СУСІДСТВУ»
04:40 Сіяя: з нами у дику природу
04:10 «Мультфільм»
17:50, 00:40 Секретні території
18:50 Там, де нас нема 20:50
УКРАЇНА
Горизонт 21:50 Ретромобілі:
друге життя 22:40 Океани 23:40
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Крила війни 02:45 Судіть самі
Україною
03:45 Доктор Хайм
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
К-1
09.00 Мисливці за дивами
06.30 «TOP SHOP»
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка 08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
4» (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Відважні» (16+) 08.50 Т/с «Дикий ангел»
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 09.40 «Мам, я роблю бізнес!»
21.35 Футбол. Відбір до ЧС- 2022 10.30, 20.00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
Боснія і Герцеговина -

11.30, 18.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
07.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
09.55 Х/ф «СПІЙМАТИ І ВБИТИ»
(16+)
11.55 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
13.55 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
14.50, 16.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
19.25 «Джедаі 2021»
20.25, 21.25 Т/с «Ангели-2» (16+)
22.25 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Півн. Македонія - Ісландія.
Відбір до ЧС- 2022 07.45,
18.40, 19.20 Огляд 2-го ігрового
дня. Відбір до ЧС- 2022 08.15
Франція - Казахстан. Відбір до
ЧС- 2022 10.00, 15.00, 19.00,
22.30 Футбол NEWS 10.20 Україна
- Болгарія. Контрольна гра 12.10
«Великий футбол» 12.55 Боснія і
Герцеговина - Фінляндія. Відбір до
ЧС- 2022 14.45 Топ-матч 15.20
Yellow 15.30, 18.00 «Відбір до
ЧС-2022. Матч-центр» 16.10 Півн.
Ірландія - Італія. Відбір до ЧС- 2022
20.30, 23.40 «Головна команда»
21.35 LIVE. Боснія і Герцеговина Україна. Відбір до ЧС- 2022

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.05
Х/ф «МАКС» 11.15 Х/ф
«КІНСМЕН: ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
(16+) 14.05, 17.05 Богиня
шопінгу. Батли за патли 15.05,
05.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.05, 03.00 Панянка-селянка
18.00, 02.15 4 весілля 19.00,
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою 19.30, 20.30, 00.30
Танька і Володька 23.00, 01.45
Сімейка У 00.00 Одного разу
в Одесі 01.00 Країна У 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 «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+)
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+)
14.40, 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, 17 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

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 Т/с «Фаворитка короля»
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,
01:20 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк. Спогади 15:10,
21:45, 00:10, 02:45, 05:45 Спорт
15:20 Концерт. Пісні про кохання
16:30 Д/с «Суперчуття» 17:00
Прозоро: про головне 19:10
Д/ц «Дика природа Канади»
22:00 Полюси 23:00, 03:00
Перша шпальта 00:25 Т/с «Округ
Дюрем» 03:30 Антропологія
04:05 Д/ф «Перехрестя Балу»

06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 «Орел і решка»
09.15 Т/с «Надприродне» (16+)
12.45 «Кохання на виживання»
(16+)
14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ ЛІХТАР»
(16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Діти проти зірок»
20.40 Х/ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР»
(16+)
23.50 Х/ф «СОНЦЕСТОЯННЯ»
(18+)

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, 21.45 Т/с «Джек & Лондон»
(16+)
22.45, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

ІНТЕР
05:05 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ВІД СІМ’Ї НЕ
ВТЕЧЕШ»
14:35, 15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 02:25 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Гарна дружина»
00:45 Х/ф «ПОГАНА МАТУСЯ»
02:55 Х/ф «ПОЛІТ З
КОСМОНАВТОМ»

МЕГА
06:40 Правила виживання
07:40 Страх у твоєму домі 08:40
Бандитська Одеса 09:40, 01:35
Речовий доказ 10:50, 21:50
Ретромобілі: друге життя 11:50,
05:40 Містична Україна 12:50,
19:50 Ремесла за призначенням
13:50 Дикі тварини 14:50 Гарячі
точки 15:50 Таємниці акул 16:50,
04:40 Сіяя: з нами у дику природу
17:50, 00:40 Секретні території
18:50 Там, де нас нема 20:50
Дике виживання 22:40 Океани
23:40 Крила війни 02:45 Судіть
самі 03:45 Запрограмовані долі

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, 20.00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11.30, 18.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
07.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
09.45 Х/ф «КОМАНДА 8: У
ТИЛУ ВОРОГА» (16+)
11.45 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
14.50, 16.55, 19.25 «Загублений
світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАІ»
20.20, 21.20 Т/с «Ангели-2» (16+)
22.20 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Мальта - Словаччина.
Відбір до ЧС- 2022 07.45, 14.05,
УКРАЇНА
18.20, 22.00 Огляд 3-го ігрового
дня. Відбір до ЧС- 2022 08.15
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Польща - Угорщина. Відбір до
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 ЧС- 2022 10.00, 15.00, 19.00,
22.30 Футбол NEWS 10.20,
Сьогодні
13.15 «Головна команда» 11.25
09.00 Мисливці за дивами
Боснія і Герцеговина - Україна.
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка Відбір до ЧС- 2022 15.20, 17.50
«Студія LIVE» 16.00 U-21. Україна
4» (12+)
- Сербія. Відбір до ЄВРО- 2023
14.10, 15.30 Т/с «Відважні» (16+) 19.20 Відбір до ЧС- 2022 Огляд
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» туру. Прем’єра 20.15 Фінляндія 21.00 Т/с «Грім серед ясного
Франція. Відбір до ЧС- 2022 22.50
неба» (12+)
«FAN TALK»
23.10 Т/с «Чотирилисник
ТЕТ
бажань» (12+)
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.30
СТБ
Х/ф «Макс 2: Герой Білого
Дому» 11.15 Х/ф «Люди - Ікс»
05.25 Т/с «Комісар Рекс»
(16+) 13.15, 18.00, 02.15 4
09.10, 11.50 «МастерШеф
весілля 14.10, 17.00 Богиня
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна- шопінгу. Батли за патли 15.00,
05.00 Зірки, чутки та галлівуд
Новини»
16.00, 03.00 Панянка-селянка
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
під Полтавою 19.30, 20.30, 00.30
19.05 «СуперМама» (12+)
Танька і Володька 23.00, 01.45
20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна.
Сімейка У 00.00 Одного разу
в Одесі 01.00 Країна У 05.50
Жадана любов» (16+)
Корисні підказки
23.05 Т/с «Щастя за угодою»
(12+)

НТН

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.20, 13.25 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-4: ЛЕГЕНДА
ПОЧИНАЄТЬСЯ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже-2»
(16+)
14.50, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
17.40, 23.35 Т/с «Юрчишини-2»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека
21.15 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Т/с «Пес-2» (16+)

06.20 «Будьте здоровi»
07.50, 17.00, 03.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок»
09.00 Х/ф «ЛИШЕ ОДНА НІЧ»
10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+)
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+)
14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
думки» (16+)
18.20 «Вартість життя»
00.55 «Легенди бандитського
Києва»
01.55 «Правда життя»
03.45 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя. Професійні
байки»
04.55 «Top Shop»

ЧЕТВЕР, 18 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 Т/с «Фаворитка
короля» 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, 01:20 Прозоро:
про актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:45, 00:10,
02:45, 05:45 Спорт 15:20
Концерт. Пісні про кохання
16:30 Д/с «Суперчуття» 17:00
Прозоро: про головне 19:10
Д/ц «Дика природа Канади»
22:00 Полюси 23:00 Схеми.
Корупція в деталях 00:25 Т/с
«Округ Дюрем» 03:00 ВУКРАЇНІ
03:30 Антропологія 04:05 Д/ф
«Одесити на Донбасі»

1+1
05.40 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.36 «Проспорт»
20.38 «Чистоnews 2021»
20.45 Т/с «Джек & Лондон» (16+)
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:00, 04:45 «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 «ВСЕ АБО НІЧОГО»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу

«Стосується кожного»
20:00, 02:30 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Т/с «Гарна дружина»
04:20 «Мультфільм»

П’ЯТНИЦЯ, 19 ЛИСТОПАДА

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.15 Т/с «Надприродне» (16+)
11.55 «Кохання на виживання»
(16+)
13.50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА» (16+)
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР.
ВІДРОДЖЕННЯ
ЛЕГЕНДИ» (16+)

22.20 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Вельс - Бельгія. Відбір
до ЧС- 2022 07.45 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.15 Іспанія - Швеція. Відбір
Україною
до ЧС- 2022 10.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
22.30 Футбол NEWS 10.20,
Сьогодні
12.50 «Студія LIVE» 11.00 U-21.
09.00 Мисливці за дивами
Україна - Сербія. Відбір до ЄВРО10.00 Я везу тобі красу
2023 13.15 Фінляндія - Франція.
11.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
Відбір до ЧС- 2022 15.20,
4» (12+)
18.10 «Головна команда» 16.25
МЕГА
14.10, 15.30 Т/с «Відважні» (16+)
Боснія і Герцеговина - Україна.
06:40 Правила виживання
20.10 Ток-шоу «Говорить
07:40 Страх у твоєму домі 08:40 Відбір до ЧС- 2022 19.20 Yellow
Україна»
19.30, 21.55 «Відбір до ЧС-2022.
Бандитський Київ 09:40, 01:35
21.00 Т/с «Грім серед ясного
Матч-центр» 20.10 Сан-Маріно Речовий доказ 10:50, 21:50
неба» (12+)
Ретромобілі: друге життя 11:50, Англія. Відбір до ЧС- 2022 22.50
23.10 Слідами українського
Півн. Ірландія - Італія. Відбір до
05:40 Містична Україна 12:50,
лома. Друга частина
19:50 Ремесла за призначенням ЧС- 2022
23.50 Т/с «Чотирилисник
13:50 Горизонт 14:50, 20:50
ТЕТ
бажань» (12+)
Дике виживання 15:50 Таємниці
акул 16:50, 04:40 Сіяя: з нами
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.40
СТБ
у дику природу 17:50, 00:40
Х/ф «ДИВАК» 11.25 Х/ф
Секретні території 18:50 Там,
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
«ЛЮДИ - ІКС 2» (16+) 14.00,
де нас нема 22:40 Океани
17.00 Богиня шопінгу. Батли
05.35 Т/с «Комісар Рекс»
23:40 Крила війни 02:45 Судіть за патли 15.00, 05.00 Зірки,
08.30, 11.50 «МастерШеф
самі 03:45 Секти. Контроль
чутки та галлівуд 16.00, 03.00
Професіонали» (12+)
Панянка-селянка 18.00, 02.15
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна- свідомості
4 весілля 19.00, 20.00, 21.00
Новини»
К-1
Одного разу під Полтавою
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
19.30, 20.30, 00.30 Танька і
06.30 «TOP SHOP»
15.35, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
Володька 23.00, 01.45 Сімейка У
08.00 М/с «Юху та його друзі»
19.05 «СуперМама» (12+)
00.00 Одного разу в Одесі 01.00
08.25 «Ух ти show»
20.15, 22.50 Т/с «Кріпосна.
Країна У 05.50 Корисні підказки
09.00 Т/с «Дикий ангел»
Жадана любов» (16+)
09.40, 20.00 «Орел і Решка. Рай
23.05 Т/с «Щастя за угодою»
НТН
та пекло»
(12+)
06.20 «Вартість життя»
11.30, 18.00 «Орел і Решка.
ICTV
Навколосвітня подорож» 07.50, 17.00, 03.00 «Випадковий
свідок»
13.30, 21.00 «Інше життя»
06.30 Ранок у великому місті
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
08.45 Факти. Ранок
«Свідок»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
09.00 Х/ф «СУМКА
10.05 Громадянська оборона
ІНКАСАТОРА»
2+2
11.00, 13.25 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»
06.00 «Джедаі 2020»
ЗЕМЛІ-5: КРОВНА
(16+)
07.15 Т/с «Мисливці за
РІДНЯ» (16+)
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
реліквіями»
12.45, 15.45 Факти. День
(16+)
10.10 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ МАЙЯ» 14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
13.50 Т/с «Розтин покаже-2»
12.10 Т/с «Опер за викликом-4» думки» (16+)
(16+)
(16+)
14.50, 16.10 Т/с «Пес» (16+)
18.20, 01.55 «Правда життя»
17.40, 23.35 Т/с «Юрчишини-2» 15.00, 16.55, 19.25 «Загублений 01.00 «Легенди бандитського
світ»
(16+)
Києва»
17.55 «Секретні матеріали»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
03.45 «Речовий доказ»
18.15 «Спецкор»
20.20 Антизомбі
04.25 «Правда життя.
18.50 «ДжеДАІ»
21.15 Т/с «Пес-6» (16+)
Професійні байки»
20.20, 21.20 Т/с «Ангели-2» (16+) 04.55 «Top Shop»
22.35 Т/с «Пес-2» (16+)

УКРАЇНА

20:00, 04:10 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
22:05 Т/с «Несолодка
04:30 Енеїда 07:00, 08:05,
пропозиція»
09:00, 21:00, 00:05, 02:10,
02:10 Х/ф «НАРЕЧЕНА НА
03:35, 05:35 Новини 07:10
ЗАМОВЛЕННЯ»
Мультфільм 07:50 Еко-люди
07:55 Буковинські загадки 08:10 04:40 М/ф «Острів скарбів»
Д/с «Дикі Дива» 08:25 Відтінки
УКРАЇНА
України 09:10 Телепродаж
07.00,
15.00,
19.00 Сьогодні
09:40 #ВУКРАЇНІ 10:10, 21:25
07.30 Т/с «ЕкспресД/с «Боротьба за виживання»
відрядження» (12+)
10:40 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
09.00 Зірковий шлях
14:35 UA:Фольк. Спогади
15:40 Концерт. Дмитро та
10.30 Т/с «Втікачка» (12+)
Назарій Яремчуки 16:50 Х/ф
14.30, 15.20 Т/с «Втікачка-2»
«ВАВИЛОН ХХ» 18:50 Т/с
(12+)
«Пуаро Агати Крісті» 22:00 Д/ц
20.00 Головна тема
«Дика Індонезія» 23:05 Д/ц
21.00 Шоу Маска - 2
«НЛО: Загублені свідчення»
23.30 Що? Де? Коли?
00:30 Спецпроєкт МАЙДАН
ГІДНОСТІ 01:35 Бігус Інфо 02:35
СТБ
Д/с «Тваринна зброя» 04:05 Д/с 07.55 «Неймовірна правда про
«Дикі тварини»
зірок»
10.55 Т/с «Кріпосна. Жадана
1+1
любов» (16+)
05.20, 07.00 «Життя відомих
19.00 «Україна має талант»
людей»
22.00 «МастерШеф» (12+)
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
ICTV
18.30 «Світ навиворіт - 13.
05.20 Громадянська оборона
Еквадор»
06.25 Прихована небезпека
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
07.25 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
новин»
11.25, 13.00 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР»
20.13 «Проспорт»
(16+)
20.15 «Чистоnews 2021»
12.45 Факти. День
20.20 «Вечірній квартал 2021»
14.20 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР-2: НЕ
22.15 «Жіночий квартал 2021»
ВІДСТУПАЙ» (16+)
23.40 «Світське життя. 2021»
16.45 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
(16+)
ІНТЕР
18.45 Факти. Вечір
05:15 «Орел і решка.
19.10 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
Перезавантаження»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
07:00 Х/ф «ЖАНДАРМ І
ПЕРЕГОНИ» (16+)
ЖАНДАРМЕТКИ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня 23.00 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
(16+)
кухня»
10:00 «Все для тебе»
НОВИЙ КАНАЛ
11:00 Х/ф «ЛЮДИНАОРКЕСТР»
06.00 «Вар’яти» (12+)
12:40 Х/ф «КОХАНА ЖІНКА
06.20, 10.00 «Kids time»
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»
06.25 Т/с «Подорож єдинорога»
14:20 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА 10.05 «Орел і решка. Земляни»
КАПІТАНА»
11.00 «Орел і решка. Чудеса
16:00 Т/с «Слідчий Горчакова»
світуа»

випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 03:20 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: ЗОЛОТЕ
ОКО»
03:50 Д/п «Війна всередині нас»
04:45 «Телемагазин»

15.05 Х/ф «БЕТМЕН:
ПОЧАТОК» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР»
(16+)
21.00 Х/ф «АСИСТЕНТ
ВАМПІРА» (16+)
23.25 Х/ф «ПАСТКА» (16+)

21.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Сан-Маріно - Англія.
Відбір до ЧС- 2022 07.45, 18.00
Передмова до плей-оф. MLS
08.15 Боснія і Герцеговина
- Україна. Відбір до ЧС- 2022
МЕГА
10.00, 15.00, 20.15, 22.30
УКРАЇНА
Футбол NEWS 10.20, 15.20
06:40 Правила виживання
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Відбір до ЧС- 2022 Огляд туру
07:40 Страх у твоєму домі
Україною
11.15 Іспанія - Швеція. Відбір
08:40 Бандитська Одеса
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
до ЧС- 2022 13.00 Yellow 13.10
09:40, 01:35 Речовий доказ
Сьогодні
10:50, 21:50 Ретромобілі: друге Вірменія - Німеччина. Відбір до
ЧС- 2022 16.10 Португалія 09.00 Зірковий шлях
життя 11:50, 05:40 Містична
Сербія. Відбір до ЧС- 2022 18.30
10.20 Т/с «Три кольори любові» Україна 12:50, 19:50 Ремесла
«УПЛ. Розклад туру» 19.25
(12+)
за призначенням 13:20 ТОП
LIVE. Чорноморець - Динамо.
14.20, 15.30 Т/с «Коли помре
10: Таємниці та загадки 13:50
Чемпіонат України 21.25 «УПЛ
кохання» (16+)
Горизонт 14:50, 20:50 Дике
виживання 16:50, 22:40 Океани ONLINE» 22.00 Огляд 3-го
20.10 Ток-шоу «Говорить
17:50, 00:40 Секретні території ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
Україна»
22.50 Фінляндія - Франція.
18:50 Там, де нас нема 23:40
21.00 Свобода слова Савіка
Відбір до ЧС- 2022
Крила війни 02:45 Судіть
Шустера
самі 03:40 Легендарні замки
ТЕТ
СТБ
Закарпаття 04:40 Сіяя: з нами у
дику
природу
06.00
ТЕТ
Мультиранок
09.30
06.05, 19.00, 22.50 «Холостячка
Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 11.15
Злата Огнєвіч» (12+)
1+1
К-1
М/ф «Мегамозок» 13.00,
10.35 «Як вийти заміж» (16+)
18.00, 02.15 4 весілля 14.00,
06.00 «Життя відомих людей»
06.30 «TOP SHOP»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
17.00 Богиня шопінгу. Батли
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
08.00 М/с «Юху та його друзі»
«Вiкна-Новини»
за патли 15.00, 05.00 Зірки,
«Сніданок з 1+1»
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» 08.40 Т/с «Дикий ангел»
чутки та галлівуд 16.00, 03.00
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
09.30,
20.15
«Орел
і
Решка.
Рай
(12+)
Панянка-селянка 19.00, 20.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
та пекло»
21.00 Одного разу під Полтавою
«Телевізійна служба
ICTV
11.30 «Орел і Решка.
19.30, 20.30, 00.30 Танька і
новин»
Навколосвітня
Володька 23.00, 01.45 Сімейка
06.30 Ранок у великому місті
09.25, 10.20 «Життя відомих
подорож»
У 00.00 Одного разу в Одесі
08.45 Факти. Ранок
людей 2021»
13.30, 21.15 «Інше життя»
01.00 Країна У 05.50 Корисні
09.15, 19.20 Надзвичайні
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210» підказки
новини
14.45 «Одруження наосліп»
18.00 Х/ф «ВЦІЛІЛИЙ» (16+)
10.10 Дизель-шоу (12+)
17.10 Т/с «Величне століття.
НТН
22.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
11.45, 13.25, 22.55 Скетч-шоу
Роксолана»
06.20, 01.45 «Правда життя»
«На трьох» (16+)
20.13 «Проспорт»
2+2
07.50, 17.00, 02.45
12.45, 15.45 Факти. День
20.15 «Чистоnews 2021»
«Випадковий свідок»
13.45 Т/с «Розтин покаже-2»
06.00
«Шалені
перегони
2018»
20.20 «Ліга сміху 2021»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15
(16+)
07.00
«Джедаі
2020»
22.40 «Вечірній квартал 2021»
«Свідок»
14.45, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
09.00 Т/с «Мисливці за
09.00 Х/ф «ЛЕГКЕ ЖИТТЯ»
17.40
Т/с
«Дільничний
з
ДВРЗ»
реліквіями»
ІНТЕР
10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+)
09.55 Х/ф «НЕЗБАГНЕННЕ»
(16+)
05:15, 23:30 «Слідство вели... з 18.45 Факти. Вечір
(16+)
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
Леонідом Каневським»
20.05 Дизель-шоу Прем’єра
12.00 Т/с «Опер за викликом-4» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
(12+)
(16+)
14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
Новини
13.05 Т/с «Опер за викликом»
думки» (16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
НОВИЙ КАНАЛ
(16+)
18.20 «Таємниці світу»
Інтером»
15.00 «Загублений світ»
06.00, 07.10 «Kids time»
00.45 «Легенди бандитського
10:00, 11:00 «Корисна
17.55 «Секретні матеріали»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
Києва»
програма»
03.40 «Речовий доказ»
07.15 «Орел і решка»
18.15 «Спецкор»
12:25 Х/ф «ПРОСТО ЩОБ
04.25 «Правда життя.
09.25 «Пекельна кухня»
18.50 «ДжеДАІ»
ВПЕВНИТИСЬ»
Професійні байки»
11.30 «Екси» (16+)
19.25 Х/ф «ЕОН ФЛАКС»
14:30, 15:30, 01:20 «Речдок»
04.55 «Top Shop»
13.30 «Діти проти зірок»
16:25 «Речдок. Особливий
(16+)

НЕДІЛЯ, 21 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 20 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
01:55 Земля, наближена
до неба 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 Т/с «Фаворитка
короля» 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. Хорея Козацька 16:30
Д/с «Супер - чуття» 17:00, 01:05
Прозоро: про головне 19:10
Д/ц «Дика природа Канади»
19:55 Д/п «Король-Слон» 22:00
Д/ц «НЛО: Загублені свідчення»
22:55 Д/с «Дикі тварини» 03:00
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 04:40
Відтінки України

12.00 «Орел і решка»
12.55 «Хто зверху?» (12+)
14.55 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах» (16+)
16.20 М/ф «Відважна»
18.05 Х/ф «ДИВО-ЖІНКА»
(12+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)
23.55 Х/ф «ЧОМУ ВІН?» (18+)

МЕГА

06.10 Чорногорія - Туреччина.
Відбір до ЧС- 2022 08.10
Португалія - Сербія. Відбір
до ЧС- 2022 10.00, 15.00,
19.25, 22.30 Футбол NEWS
10.20 «УПЛ. Розклад туру»
11.10 Чорноморець - Динамо.
Чемпіонат України 13.00 «УПЛ
ONLINE» 13.30 Огляд 3-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
14.30 Передмова до плей-оф.
MLS 15.20, 18.15 Yellow 15.30
Боснія і Герцеговина - Україна.
Відбір до ЧС- 2022 17.25
LIVE. ПСВ - Вітесс. Чемпіонат
Нідерландів 19.45 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
20.40 Аланьяспор - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини. Прем’єра
22.50 Львів - Зоря. Чемпіонат
України

06:40 Випадковий свідок 08:55
Речовий доказ 10:05 Правда
життя 11:05 Правила виживання
12:05, 18:05 У пошуках істини
13:05, 00:00 Секретні території
14:05 Крила війни 15:05, 21:00
Люди: Лабораторія всередині
нас 17:05 Природа сьогодення
19:00 Океани 01:00 Сіяя: з
нами у дику природу 02:00
Містична Україна 03:00 Таємниці
кримінального світу 05:10
ТЕТ
Ремесла за призначенням
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
М/ф «Король Сафарі» 11.30
К-1
Х/ф «СТОПТАНІ ТУФЕЛЬКИ»
06.30 «TOP SHOP»
12.45, 14.15, 15.45, 23.10, 00.40,
08.00 М/с «Кротик і Панда»
02.25 Одного разу під Полтавою
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
13.45, 15.15 Танька і Володька
10.30 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
16.15 Х/ф «ЛЮДИ - ІКС 2»
КВАРТАЛ» (16+)
(16+) 19.00 Х/ф «ЛЮДИ - ІКС:
ОСТАННЯ БИТВА» (16+) 21.00
12.15 Х/ф «ВЦІЛІЛИЙ» (16+)
14.35 «Орел і Решка. Морський Х/ф «ЛЮДИ - ІКС: ПОЧАТОК.
РОСОМАХА» (16+) 00.10,
сезон»
01.55 Сімейка У 03.25 Панянка2+2
селянка 05.50 Корисні підказки
06.00 «Шалені перегони 2018»
НТН
07.00 «Джедаі 2020»
06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
09.00 «Віпи і топи»
ЗАЛИШИТИСЯ ЖИВИМ»
10.55 «Загублений світ»
07.20 Х/ф «ПРОТИСТОЯННЯ»
11.55 Х/ф «КОМАНДИР
14.55 «Випадковий свідок.
ЕСКАДРИЛЬЇ» (16+)
Навколо світу»
13.55 Х/ф «ЕКСТРЕМАЛИ»
16.05 Т/с «Коломбо» (16+)
(16+)
19.00, 02.30 «Свідок»
15.50 Х/ф «ЯМАКАСІ» (16+)
19.30 Х/ф «БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК»
17.25 Х/ф «13-Й РАЙОН:
22.15 Х/ф «ПОРУШУЮЧИ
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
ПРАВИЛА» (16+)
19.25 Х/ф «ШПИГУНКА» (16+)
23.50 «Втеча. Реальні історії»
22.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
00.30 «Хвороби-вбивці»
23.50 Х/ф «МІСТО ЮРСЬКОГО 03.00 «Випадковий свідок»
ПЕРІОДУ» (16+)
03.10 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
ФУТБОЛ-1
Професійні байки»
06.00, 08.00, 17.20 Топ-матч
04.55 «Top Shop»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:35 Енеїда 07:00, 08:05,
08:55, 21:00, 00:05, 02:10,
03:30, 05:35 Новини 07:10
Мультфільм 07:50 Еко-люди
07:55 Буковинські загадки
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
Спецефір до Дня Гідності
та Свободи 16:00 Концерт.
Гайдамаки 17:20 Спецпроєкт
МАЙДАН ГІДНОСТІ 18:30
Спепроект «Слов’янськ.
Незабуте» 19:00 Революція
гідності. Майдан 20:00
Новоросія. Ціна проекту
21:25 Т/с «Пуаро Агати
Крісті» 23:30 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 00:30 Х/ф «ВАВИЛОН
ХХ» 03:55 Х/ф «УКРАЇНСЬКА
ВЕНДЕТТА»

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

22:00 Х/ф «ДЖУНГЛІ»
00:25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
СТЕЖКА»
02:05 «Речдок»

УКРАЇНА
06.50 Реальна містика
08.25 Т/с «Грім серед ясного
неба» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Майже вся
правда» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Втікачка» (12+)

СТБ
08.25 «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
05.55 Анти-зомбі
06.50 Секретний фронт
07.50 Громадянська оборона
08.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «ЗАГІН
САМОГУБЦІВ» (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.05 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМІСІВ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
ІНТЕР
07:00 Х/ф «СУПЕРЗЯТЬ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше
життя»
12:50 «Речдок. Велика справа»
17:30 Х/ф «007: ЗОЛОТЕ
ОКО»
20:00 «Подробиці тижня»

06.00, 23.40 «Вар’яти» (12+)
07.10, 09.10 «Kids time»
07.15 Х/ф «КАСПЕР»
09.15 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах» (16+)
10.45 М/ф «Відважна»
12.40 Х/ф «ДИВО-ЖІНКА»
(12+)
15.25 Х/ф «АКВАМЕН» (12+)

18.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ
МАЙБУТНЬОГО: СВІТ
ЗА МЕЖАМИ» (16+)
21.00 Х/ф «СХОДЖЕННЯ
ЮПИТЕР» (16+)

МЕГА
06:10, 02:00 Містична Україна
07:10 Випадковий свідок
08:50, 03:00 Речовий доказ
10:00 Правда життя 11:00
Правила виживання 12:00,
18:00 У пошуках істини 13:00,
00:00 Секретні території
14:00 Крила війни 15:00,
21:00 Люди: Лабораторія
всередині нас 17:00 Природа
сьогодення 19:00 Океани
20:00 Ретромобілі: друге
життя 01:00 Сіяя: з нами у дику
природу 05:00 Ремесла за
призначенням

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
ДІАМАНТ» (16+)
11.30 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
КВАРТАЛ» (16+)
13.15 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.20 «Загублений світ»
12.20 Т/с «Перевізник-2» (16+)
15.20 Х/ф «ВТЕЧА» (16+)
17.50 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ 3»
(16+)
19.55 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ
МАРШАЛ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.50 Топ-матч
06.10 Аланьяспор - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини 08.10
Спортінг КС - Ванкувер

Вайткепс. Плей-оф. MLS
10.00, 13.15, 14.45, 17.45,
20.15, 23.00 Футбол NEWS
10.20, 23.20 Yellow 10.30
Шахтар - Рух. Чемпіонат України
12.20, 13.00, 13.30, 15.55,
16.20, 18.55 «УПЛ ONLINE»
13.55 LIVE. Минай - Інгулець.
Чемпіонат України 16.55 LIVE.
Ворскла - Маріуполь. Чемпіонат
України 19.25 LIVE. Десна
- Колос. Чемпіонат України
21.20 «Великий футбол» 23.30
Галатасарай - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.20
М/ф «Синдбад: Легенда семи
морів» 12.00, 13.30, 15.00,
23.40, 01.10, 02.55 Одного разу
під Полтавою 13.00, 14.30
Танька і Володька 16.30 Х/ф
«ЛЮДИ - ІКС: ПОЧАТОК.
РОСОМАХА» (16+) 18.40
Х/ф «ЛЮДИ - ІКС: ПЕРШИЙ
КЛАС» (16+) 21.10 Х/ф
«ЛЮДИ ІКС: ДНІ МИНУЛОГО
МАЙБУТНЬОГО» (16+) 00.40,
02.25 Сімейка У 03.25 Панянкаселянка 05.50 Корисні підказки

НТН
06.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНІ»
07.35 Х/ф «СТАРИЙ
ХОТАБИЧ»
09.15 «Слово Предстоятеля»
09.20 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
11.55 Т/с «Коломбо» (16+)
14.50 Х/ф «БЕРЕЖІТЬ
ЖІНОК»
17.25 Х/ф «У НЕБІ «НІЧНІ
ВІДЬМИ»
19.00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК»
20.30 Х/ф «АКЦІЯ»
22.15 Х/ф «ВИКРАДЕНИЙ»
(16+)
00.10 Х/ф «ПОРУШУЮЧИ
ПРАВИЛА» (16+)
01.45 «Речовий доказ»
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n Господиням на замітку

Відбілюємо кухонні
рушники… в мікрохвильовці

№13 (13)

Кухонний текстиль дуже швидко брудниться, набуває
неприємного запаху. Наші мами і бабусі боролися із цією
проблемою за допомогою виварювання. Але ж це довго
і клопітно. Є простіший і не менш ефективний спосіб.
Завдяки мікрохвильовці відійдуть навіть старі плями
жиру та чорного чаю, вивести які зазвичай дуже складно

n Скуштуйте!

Хурма — екзотична гостя
на нашому столі
Вона з’являється
на полицях супермаркетів
пізньої осені, коли нашим
садам, за висловом Ліни
Костенко, «вже навіть
яблучко не сниться».
Яскрава, блискуча, немов
справжнє уособлення
сонця. До речі, з латині
слово «хурма» навіть
перекладається
як «божественний
вогонь». Цей фрукт
із далеких тропіків
зазвичай їдять сирим.
Та, окрім того, з м’якоті
плода готують мармелад,
желе, патоку, вино, сидр
і навіть пиво. Обсмажене
і подрібнене насіння
хурми використовують
як замінник кави.
А ще фрукт додають
у джеми, варення,
салати, десерти, випічку
й соуси. Якщо ж хочете
ласувати хурмою і в інші
сезони, приготуйте
з неї сухофрукти. Дітям
неодмінно сподобаються
такі солодощі,
а оригінальні закуски
приємно здивують
гостей. Отож радуйте
рідних, пригощайте
друзів і самі смакуйте
на здоров’я!
САЛАТ ІЗ ХУРМОЮ
І БРИНЗОЮ

Інгредієнти: пучок листя
салату, 400 г курячого філе,
1 хурма, 1 червона цибулина,
250 г бринзи, цукор, сіль та перець — до смаку, 1 ст. л. оцту,
2 ст. л. оливкової олії.
Приготування. Куряче
філе заздалегідь запекти й
охолодити. Хурму слід брати досить тугеньку, помити
її та нарізати скибочками. Цибулю тонко покраяти, скропити оцтом і посипати цукром.
Злегка прим’яти і залишити
на 10–15 хвилин промаринуватися. На широкій пласкій тарілці порвати великими шматками листя салату, на нього
викласти хурму, далі — нарізане тонкими скибочками м’ясо.
Бринзу, покраяну кубиками,
викласти на курятину, зверху — півкільця цибулі. Перед
подачею посипати крупною
сіллю, перцем, скропити оливковою олією.
До речі. Із сіллю будьте
обережні, адже бринза досить
солона.
ЗОЛОТИСТА КУРОЧКА

Інгредієнти: 3–4 хурми
середньої величини, 1 велика
або 2 менші цибулини, тушка
курки (приблизно 1,5 кг), сіль,
мелений чорний перець —
за смаком.

Фото із сайту fotostrana.ru .

нам види хурми оранжевого
« Звичні
кольору містять удвічі більше корисних
мікроелементів, ніж яблука. Висока
концентрація вітаміну С сприяє підвищенню
імунітету. В одному плоді – 80% добової
потреби людини в аскорбіновій кислоті.
Приготування. Для маринаду хурму розрізати на четвертинки, зняти шкірку і видалити кісточки. Цибулю очистити, покраяти невеликими
кубиками. Подрібнити у блендері хурму і цибулю. Курку
вимити, розрізати на порційні
шматочки, кожен натерти сіллю і меленим чорним перцем.
Укласти їх у глибоку миску,
залити маринадом із хурми
і поставити в холодильник
на 2 години. Розігріти духовку
до 180 градусів, змастити деко
олією, розкласти на ньому
шматочки курки разом із маринадом і запікати до утворення
рум’яної скоринки. Якщо м’ясо
підгоратиме, підлити на деко
трохи води.
ВАНІЛЬНІ СИРНИКИ
З ХУРМОЮ

Інгредієнти: 400 г сиру,
1 велика стигла хурма, 2 яйця,
по 4 ст. л. борошна і манної
крупи, щіпка ванільного цукру,
по 2 ст. л. цукру і насіння кунжуту, вершкове масло та олія для
смаження.
Приготування. Хурму
промийте, очистіть від шкірки
і наріжте на дрібні кубики. Сир
розімніть виделкою і ретельно
перемішайте з цукром, збитими яйцями і ваніллю. Потім
введіть у сирну масу шматочки хурми, всипте борошно і ще раз усе перемішайте.
Сформуйте сирники, обваляйте їх у суміші кунжуту і манної
крупи й обсмажте до рум’яної

»

Отож дотримуйтеся
такого алгоритму:
l Брудний текстиль намочіть у холодній воді і ретельно натріть господарським милом. Можна обробити тканину
й іншими домашніми засобами (нанести на плями трохи
столового оцту, посипати сіллю або лимонною кислотою).
l Підготовлений кухонний
рушник покладіть у поліетиленовий пакет. Закривати і зав’язувати не потрібно, він повинен залишатися відкритим.
l Пакет помістіть у мікрохвильовку й увімкніть її на середню потужність, виставивши
час 1,5–2 хвилини.
l Після закінчення циклу
відчиніть дверцята і вийміть
пакет довгими щипцями або
іншим пристосуванням, але
не беріть руками, щоб не обпектися.
l Коли охолоне, витягніть
з пакета рушник, злегка поперіть у теплій воді від залишків мийних засобів і ретельно
прополощіть у холодній.
При складних забрудненнях варто повторити процедуру двічі з невеликою перервою — це допоможе якісніше відіпрати плями.
Відбілити кухонні рушники в мікрохвильовці можна
ще одним способом. У доволі
глибоку ємність налийте гарячої води, додайте відбілювальний засіб (на 1 л води 100 г від-

білювача), покладіть рушники
так, щоб вода покривала їх
не повністю, ємність накрийте
спеціальною кришкою, призначеною для використання
в мікрохвильовій печі, щоб
уникнути розбризкування.
Виставте середню потужність
і час від 10 до 15 хвилин. Під
впливом мікрохвиль текстиль
вдасться як слід прокип’ятити,
в результаті відійдуть навіть
найскладніші забруднення,
тканина стане чистою, без неприємного запаху. Після процедури відбілювання рушники
слід кілька разів прополоскати, щоб видалити залишки відбілювача.
Вирішили спробувати відіпрати кухонні рушники в такий
спосіб? Не забувайте про дотримання правил безпеки.
l Виставляйте прилад
на середню потужність і невеликий час роботи.
l Упаковувати вологі рушники можна тільки в поліетиленові пакети. Фольга в мікрохвильовці почне іскритися,
а харчова плівка просто розплавиться.
Пакет із мокрою тканиною
необхідно залишати відкритим, щоб його не розірвало.
Після завершення прання
пакет із рушниками слід діставати тільки щипцями або
прихватками, щоб уникнути
опіків: поліетилен буде дуже
гарячим. n

скоринки. Краще смажити
на суміші вершкового масла
і рафінованої олії, це додасть
їм ніжного вершкового смаку.
Десерт виходить не надто солодким, тому подавати його
можна з розтопленим медом,
малиновим варенням або
абрикосовим джемом.
ХУРМА, ЗАПЕЧЕНА
В СМЕТАННОМУ СОУСІ

Інгредієнти: 6 середніх
плодів хурми, 2 яйця, по щіпці
ванільного цукру і кардамону,
2 ст. л. борошна, 1 ст. л. цукрової пудри, сік і цедра одного лимона, 1 скл. цукру, 50 г
меду, 1 скл. сметани, шматочок вершкового масла, панірувальні сухарі.
Приготування. Хурму помийте, викладіть у сотейник
і залийте водою, яка повинна
покривати плоди повністю,
додайте цукор, сік і цедру лимона, доведіть до кипіння,
вимкніть вогонь, накрийте посуд кришкою і дайте постояти 30 хвилин. Потім дістаньте
плоди з маринаду, зніміть з них
шкірку. Яйця збийте з медом,
додайте борошно і сметану.
Форму для випічки застеліть
пергаментом, змастіть маслом, посипте сухарями, викладіть хурму, полийте сметанним
соусом і запікайте при температурі 170 градусів протягом
20–25 хвилин. Подавайте десерт, посипавши цукровою пудрою, змішаною з кардамоном
і ванільним цукром. n

Фото із сайту goodhouse.com.ua.

— Зямо, тобі
:) :) :)
таки п’ять чи шість
Чоловік днями мені
ложечок цукру?
заявив, що я однома— Досить трьох,
нітно готую! Позавчора
але щоб я бачив.
варила спагеті, вчора
– ріжки, сьогодні –
:) :) :)
Весела
черепашки, на завтра
Чому рецепти на
кухня
планую бантики.
кулінарних сайтах
Знахабнів зовсім! Доне можна впорядкубалакається – посаджу на одні
вати за кількістю посуду, який
макарони!
опісля доведеться перемити?
:) :) :)
:) :) :)
Родина Кацманів у гостях у
Єдине, що могло зламатися
Шаєвичів. Господар звертаєтьу радянській м’ясорубці, – це
ся до гостя:
стіл, до якого її кріпили.

n

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

Шева знову чкурнув до Італії
Тим часом «Динамо» Луческу втопилося у «Ворсклі» Максимова, а дружина
Петракова тренуватиметься на болгарах давати лупня боснійцям
Фото із сайту terrikon.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

же сьогодні, 11 листопада, Національна збірна України з
футболу проведе товариську зустріч із командою Болгарії (початок
поєдинку в Одесі – 19.30).
Цей матч буде генеральною репетицією перед
поєдинком відбору до ЧС2022 з командою Боснії
і Герцеговини («тризубі»
гратимуть 16 листопада
на виїзді). Поки ж Олександр Петраков готує
«синьо-жовтих» до вирішального матчу у відборі
до мундіалю, Андрій Шевченко працевлаштувався у
скромній італійській «Дженоа» (поточне 17-те місце
у Серії А із 20 команд).
Тим часом українські
клуби в Лізі чемпіонів –
«Динамо» та «Шахтар»
– нарешті спромоглися
забити на груповій стадії
турніру бодай один гол
на двох (для порівняння:
у «Шерифа» з Тирасполя
– шість забитих м’ячів). У
киян після чотирьох турів
сороміцька «суха» різниця
м’ячів – 0:7. А ось у гірників таки «розмочена»
– 1:9! Героєм – автором
гола у ворота «Реала»
на «Сантьяго Бернабеу»
став 22-річний бразилець
Фернандо. Щоправда,
«вершкові» забили двічі:
дубль на рахунку невтомного 33-річного француза
Каріма Бенземи. Обидва
українські «гранди» (які
на тлі справжніх європейських грандів, на жаль, є
відверто посередніми командами), мають в активі
по одному очку й посідають у своїх групах останні
місця – із вкрай примарними шансами піднятися
бодай на щабель угору,
аби навесні продовжити
єврокубкову кампанію
хоча б у Лізі Європи.

В

М
1
2
3
4

Ліга чемпіонів. Група D:
Команда І В Н П М
«Реал» 4 3 0 1 9–3
«Інтер» 4 2 1 1 6–3
«Шериф» 4 2 0 2 6–7
«Шахтар» 4 0 1 3 1–9

О
9
7
6
1

ЗМІ повідомляють, що зарплата Андрія Миколайовича в Генуї становитиме 1,8 мільйона євро на рік плюс
бонуси.
Фото із сайту ukrwrestling.com.ua.

n У номер!
Цими днями спортсменка Анастасія Алпєєва (на фото)
з Іваничів здобула золото Чемпіонату світу з вільної боротьби U23 у місті Белград (Сербія). Віват!
М
1
2
3
4

Ліга чемпіонів. Група Е:
Команда І В Н П М
«Баварія» 4 4 0 0 17–2
«Барселона» 4 2 0 2 2–6
«Бенфіка» 4 1 1 2 5–9
«Динамо» 4 0 1 3 0–7

О
12
6
4
1

Веселіше пішли справи у «Зорі» в Лізі конференцій. Підопічні Віктора
Скрипника – після мінімальної виїзної перемоги
над ЦСКА у Софії – дотиснули болгарський клуб і
в Запоріжжі – на 87-й та
90+5-й хвилинах забивали іранці Шахаб Захеді та
Аллах’яр Сайадманеш.

М
1
2
3
4

Ліга конференцій. Група С:
Команда
І В Н П М
«Буде-Глімт» 4 2 0 0 11–4
«Рома»
4 1 0 1 11–9
«Зоря»
4 0 1 2 4–6
ЦСКА (Софія) 4 1 1 3 1–8

О
8
7
6
1

За три дні після єврокубкового поєдинку
з ЦСКА Шахаб Захеді
неабияк «запалив» і в УПЛ
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– оформивши хет-трик у
ворота рівненського «Вереса».
Натомість у матчі між
«Чорноморцем» та «Рухом»
розгорнулася справжня
драма. Спочатку одесити
тричі забили, згодом тричі

киян після
« Учотирьох
турів
сороміцька «суха»
різниця м’ячів –
0:7. А ось у гірників
таки «розмочена» –
1:9!

»

пропустили, проте на 89-й
хвилині таки видряпали перемогу з хокейним рахунком 4:3!
Авторами ж найбільшої сенсації 14-го туру
стали футболісти полтавської «Ворскли». Підопічні
Юрія Максимова у Києві перервали вражаючу
30-матчеву безпрограшну
серію «Динамо» в УПЛ. Тож

М
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4
5
6
7
8
9
10
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14
15
16

Турнірна таблиця
Команда
«Шахтар»
«Динамо»
«Зоря»
«Ворскла»
СК «Дніпро-1»
ФК «Олександрія»
«Десна»
«Верес»
«Металіст 1925»
«Рух»
«Колос»
«Чорноморець»
ФК «Львів»
«Інгулець»
ФК «Минай»
ФК «Маріуполь»
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Турнірна таблиця
Команда
I
«Металіст»
17
«Кривбас»
17
«Оболонь»
16
«Альянс»
16
«Прикарпаття»
17
«Гірник-Спорт»
17
«Олімпік»
16
СК «Краматорськ»
15
«Поділля»
17
«Нива»
17
«Волинь»
16
«Полісся»
14
«Агробізнес»
17
«ВПК-Агро»
16
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ФК «Ужгород»
17
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ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Політики

Заступник

підопічних Мірчі Луческу в
турнірній таблиці за додатковими показниками випередив «Шахтар» Роберто
Де Дзербі.
Результати 14-го туру
в УПЛ: ФК «Олександрія»
– «Металіст 1925» – 2:0;
«Минай» – ФК «Маріуполь»
– 0:2; «Динамо» – «Ворскла» – 1:2; «Чорноморець»
– «Рух» – 4:3; «Інгулець»
– СК «Дніпро-1» – 0:1;
«Колос» – «Шахтар» – 1:3;
«Зоря» – «Верес» – 3:0; ФК
«Львів» – «Десна» – 0:2.
У гонці бомбардирів
попереду Віктор Циганков
(«Динамо») – 9 голів (4 – з
пенальті).
А ось луцька «Волинь»,
поступившись хмельницькому «Поділлю», вкотре довела
й без того очевидне: нині
«хрестоносці» ні на що серйозне в Першій лізі не претендують. Аби лиш без уболівальницьких жмень валідолу
зберегти прописку вже у
другому за рангом дивізіоні
українського футболу…
Результати 17-го туру
в Першій лізі: «Агробізнес» – «ВПК-Агро» – 1:0;
«Нива» – «Кривбас» – 1:2;
«Кремінь» – СК «Краматорськ» – 0:1; «Прикарпаття» – «Олімпік» – 2:1;
«Гірник-Спорт» – «Полісся»
– 1:0; ФК «Ужгород» – «Металіст» – 0:2; «Поділля»
– «Волинь» – 2:0; «Альянс»
– «Оболонь» – 3:2.
В гонці бомбардирів
лідирує Матеус Вієйра Кампос Пейшоту («Металіст»)
– 11 голів (3 – з пенальті).
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Фото з архіву Ярослава ЯРОША.

З ними поруч фахові археологи, тобто передають справжні
практичні навики!
— Світ стрімко змінюється — і ми маємо це відчувати
й рухатися вперед, — підкреслює керівник факультету й захоплено береться розповідати
про ще одне новаторство —
щодо працевлаштування.
«ВИПУСКНИК МАЄ
РОЗУМІТИ, ЯК МОЖЕ
ІНТЕГРУВАТИСЯ»

В архіві факультету фото, де першокурсників посвячують у студенти, – на особливому рахунку. З появою спеціальності «держбезпека»
частина з них одягнулась у військову форму.

«Наші студенти були учасниками
всіх революцій в Україні»
Факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного
університету імені Лесі Українки — 75 літ
У 40-ві післявоєнні
роки минулого століття
волинська молодь
отримала можливість
вступати на історикофілологічне відділення
Луцького педінституту.
Нині це один
з найпопулярніших
факультетів університету
національного рівня.
Декан Ярослав Ярош
у передсвятковому
інтерв’ю розповів про
особливості навчання,
колектив і перспективи
Оксана КОВАЛЕНКО

«НІ ЗА КОГО НЕ АГІТУЄМО,
АЛЕ ВБОЛІВАЄМО
ЗА МИСЛЯЧОГО
ГРОМАДЯНИНА»

Така дата — солідний часовий відрізок. Колись на історико-філологічному ніхто й
не уявляв, що тут навчатимуть
фахівців з політології, музеєзнавства та пам’яткознавства,
інформаційної, бібліотечної
та архівної справи, державної
безпеки, соціології, філософії
та публічного управління і адміністрування. Тепер випускники, зокрема й волинського
вишу, є одні з найактивніших
у політиці й не тільки тут. Серед них — народні депутати,
журналісти, представники
виконавчої влади, науковці й
підприємці. Головне — активні українці. Декан факультету-іменинника Ярослав Ярош,
який свого часу сам його закінчив, а нині є доктором політичних наук, підкреслює, що
тут завжди зосереджувалася
молодь, яка цікавиться історією й подіями державної ваги:
— Ми ведемо свою історію
від далекого 1946 року. За цей
час стали осередком освіти
й науки Волинського краю.
Змінювалися влада, системи, норми, і наші працівники,
і що найголовніше — студенти, завжди були учасниками
суспільно-політичних змін,
всіх революцій в Україні. Ми
це аналізували! Вони були
учасниками і Революції на граніті, і Революції гідності, і тепер
є бійцями війни на Сході України. Воював, зокрема, й наш

молодь з різних регіонів, і вони
краще розуміють один одного.
Згодом проаналізуємо плюси
й мінуси, що можна покращити, і вийдемо на ширші форми
співпраці.
Декан додає, що таким же
чином уже п’ятий рік студенти стажуються в Поморській
академії у місті Слупську (Республіка Польща). Окрім того,
щороку 5 студентів-істориків
отримують стипендії вічного
фонду Степана та Євгенії Раді-

На засіданні деканату (зліва направо) зібралися заступники декана
Тарас Літковець, Людмила Стрільчук, декан Ярослав Ярош, заступники
декана Галина Малеончук, Іван Рудянин та Катерина Баран
(студентський декан у 2020 році).

ведемо свою
« Ми
історію від
далекого 1946 року.
За цей час стали
осередком освіти й
науки Волинського
краю.

»

Гризти граніт науки можна по-різному: на світлині під час
археологічної практики студенти досліджують пам’ятку «Урочище
Шанків Яр» у Хрінниках на Рівненщині.

викладач Тарас Літковець.
Ярослав Ярош зауважує,
що, звісно ж, університет
поза політикою й тут ні за що
не агітують, однак вболівають
за мислячого громадянина.
«СВІТ СТРІМКО
ЗМІНЮЄТЬСЯ — І МИ
МАЄМО ЦЕ ВІДЧУВАТИ
Й РУХАТИСЯ ВПЕРЕД»

Нині на факультеті історії,
політології та національної
безпеки навчається близько 700 студентів на п’яти кафедрах. Опановують історію
та археологію, музеєзнавство
й інформаційно-аналітичну діяльність, й порівняно нову науку — держбезпеку. Готуються
до роботи в органах влади
й антикорупційних структурах. Останню спеціальність

відкрито буквально недавно,
2017 року. Ярослав Ярош розповідає про апробацію сучасних навчальних форм, зокрема
про так звану «академічну мобільність»:
— Ми підписали два договори — із Дніпропетровським
університетом внутрішніх
справ та з Чернівецьким національним університетом
імені Юрія Федьковича. Певна
кількість наших студентів під
час онлайн-навчання відвідує
пари цих вишів. Відповідно
їхні учні — у нас на парах. Що
це дає? Повністю інтегровуються в навчальний процес
іншого вишу. Це й нові знайомства в студентському середовищі, інформація про самоврядування, про те, чим ровесники живуть. Це об’єднує

онів. Ярослав Ярош із задоволенням переходить на дотичну
тему — про дуальну освіту:
— Для нас це відносно
нова форма. Наш випускник
у результаті матиме практичні знання. Це дуже цікавий
спосіб співпраці! Вдруге підписуємо про це документи
із партнером, яким є Державний історико-культурний заповідник у місті Луцьку. Торік
10 студентів, а тепер 14, які
вивчають історію, археологію,
музейну справу, працюють там
на практиці упродовж року.
Вони брали участь у розкопках підземель поблизу замку,
зараз будуть залучені до такої ж форми навчання в Олиці.

Нещодавно на факультеті,
який нині відзначає 75-літній
ювілей, рішенням Вченої ради
створено Раду роботодавців.
За задумом, керівників підприємств чи інших структур,
які потребують певних фахівців, запрошуватимуть у виш.
Ярослав Ярош ділиться, що готові йти на узгодження з ними
навчальних планів:
— Ми проаналізували, які
у нас є роботодавці, у яких
наші студенти, випускники
могли би працювати. Даватимемо їм освітні програми, навчальні плани, аби вони з ними
ознайомилися, порекомендували, чого там не вистачає.
Щоб документи були адаптовані тими людьми, які будуть
працевлаштовувати наших
випускників. Нам дуже важливо, щоб випускник факультету
розумів, куди може рухатися,
як інтегруватися.
Деяких роботодавців
уже залучають як викладачів на умовах сумісної оплати
праці. Ярослав Ярош наводить
приклад: заступник директора
історико-культурного заповідника у місті Луцьку Віктор
Баюк передає цілком практичні знання на кафедрі історії
та археології. Розповідає, що
ректор ВНУ імені Лесі Українки
Анатолій Цьось налаштований
на активну співпрацю з кожним, хто може сприяти підвищенню фахового рівня випускника, незалежно від того,
вивчає він історію чи держбезпеку. Тож у списку найновіших
партнерів вишу — 6 прикордонний Волинський загін.
— За сімдесят із лишнім
років наш факультет, — підсумовує Ярослав Ярош, — згуртував дуже хороший колектив,
даємо якісні знання і адаптовуємося до сучасних вимог. Скажу, що ми пишаємося і нашими студентами, випускниками,
викладачами й займаємо гідну
позицію в університеті.
Через «червону» зону й
дистанційну роботу, каже декан, мусили відтермінувати заплановані заходи й святковий
концерт. Однак усе це обов’язково відбудеться, а ще світ
побачить особливе видання
«75 років успішної історії факультету історії, політології та
національної безпеки». n

Довідка «Газети Волинь». На факультеті, який святкує
75 літ, студенти здобувають освіту на семи освітніх програмах бакалаврського рівня та на дев’яти — освітніх програмах
ступеня магістра; в аспірантурі та докторантурі — за чотирма
освітньо-науковими програмами. Тут функціонує Музей археології і Музей етнографії Волині та Полісся, а також є кабінет
спеціальних історичних дисциплін та етнографії (представлено
нумізматику, боністику, геральдику, фалеристику). На факультеті
видається журнал «Літопис Волині», який включено до категорії «Б» переліку фахових видань з історичних, політичних наук
і публічного управління та адміністрування.
Навчальний процес забезпечують професори, відомі не тільки
в Україні, а й за кордоном. Крім того, тут працює спеціалізована
вчена рада із захисту кандидатських дисертацій. А ще авторський
колектив завершує унікальне науково-популярне видання «Історія Волині» (від найдавніших часів до сьогодення).

