«З нашими
пенсіями тепер
можна тільки
дивитися на сало»

с. 7

Вчителька називає
захисні маски
«сатанинським
аксесуаром»
і принципово їх не носить

Фото із сайту pixabay.com.
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Фото із сайту suspilne.media.
Фото із сайту 1plus1.ua.

Чому в Турійську
всі дивляться
«Танці з зірками»
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Фото з сімейного архіву Надії СТЕПАНЮК.

n Особливий випадок

Гамір у їдальні в подружжя Степанюків викликає щасливі усмішки, бо так звучить реалізована мрія
про велике сімейство.

Дирекція Чаруківського ліцею, педагогічний колектив,
батьки та учні щиро вітають із
професійним святом – Днем
працівника сільського господарства
Анатолія Олександровича
НИКОНЮКА.

Наш Чаруківський ліцей щиро
вдячний Анатолію Олександровичу за матеріальну підтримку:
за допомогу в ремонті кабінетів
та приміщень, облаштуванні подвір’я та класів, за постійне та
якісне обслуговування шкільного
автобуса, за придбання технічних
засобів навчання, таких необхідних для повноцінного освітнього
процесу… І це далеко не всі добрі
справи, зроблені паном Никонюком для нашого закладу. Їх багато. Наш
колектив цінує його за те, що при найменшій потребі він готовий завжди простягнути нам руку допомоги, як справжній друг, не чекаючи похвали
чи вдячності.
Хай ниви ваші щедро колосяться,
Прибутки хай приносять немалі.
Хай завжди задоволення і щастя
Живуть в душі від праці на землі!
Ніколи хай невдача не спіткає,
Сторицею вернеться доброта.
Всевишній хай здоров’я посилає
На многії та благії літа!
Дирекція та колектив Чаруківського ліцею.
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Мама першої на Волині
патронажної сім’ї:
«Нас уже сімнадцять!»
У селі Дігтів Володимир-Волинського району мешкає родина
Степанюків. Їхній великий дім повниться гармидером: разом
зі «своїми» десятьма бавляться та вчаться «патронатні»
хлопчики та дівчатка
Оксана КОВАЛЕНКО

«ПЕРЕЖИВАЮ ДУЖЕ ЗА ЇХНІ ДОЛІ»

Надія Степанюк, молода активна жінка, досить ретельно підбирала час для інтерв’ю: по-

без мене не можуть. Куди я —
« Вони
туди і вони, як комета з хвостиками
ходжу по хаті.
»

дбала спершу, щоб діти були погодовані, простежила, чи кожен має собі заняття, попередила
старшу дочку, що йде в окрему кімнату, аби ніхто
не заважав. Її малеча витримала хіба якихось
пів години — далі тільки й чулося: «Максимчику,
зачини двері, будь ласка», «Зачекайте трішки,
я скоро звільнюся». Вона, щоразу усміхаючись,
поновлювала розповідь. Коли в надцятий раз
у двері зазирнуло ще одне допитливе дитинча,
щасливо зауважила:
— Вони без мене не можуть. Куди я — туди
і вони, як комета з хвостиками ходжу по хаті.

Закінчення на с. 13

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160
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Доброго дня
вам, люди!

Фото із архіву volyn.com.ua.

www.volyn.com.ua

n Календар
19 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.20, захід – 16.12, тривалість дня –
8.52).
Місяць у Тельці, Близнюках. Дні Місяця 15/16.
Іменинники: Ніна, Олександра, Анатолій.
20 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.21, захід – 16.11, тривалість дня –
8.50).
Місяць у Близнюках. Дні Місяця 16/17.
Іменинники: Олексій, Богдан, Валерій.
21 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.23, захід – 16.10, тривалість дня –
8.47).
Місяць. Дні Місяця 17/18.
Іменинники: Михайло, Павло.
22 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.24, захід – 16.09, тривалість дня –
8.45).
Місяць у Близнюках, Раках. Дні Місяця 18/19.
Іменинники: Віктор, Олександр, Олексій.
У Віктора Шумського — хліборобське коріння з діда-прадіда. Разом із ним у господарстві трудяться і його сини.

«Людина праці — основа з основ,
а все інше — від лукавого»

Про це в одному з інтерв’ю заявив керівник сільгоспідприємства
«Рать» Луцького району Віктор Шумський (на фото). Він
переконаний, що роль хліборобів у медійному просторі країни нині
штучно занижена
Леонід ОЛІЙНИК

цьому господарстві цінують
своїх трудівників й намагаються
не лише достойно оплачувати
їхню роботу, а й дбають про належне
вшанування кожного аграрія. Саме
тому працівники «Раті» удостоєні
престижних державних нагород, про-

У

тягом багатьох років, крім заробленого, отримують різноманітні подарунки
до свят, а не так давно за кошти підприємства місцеві трактористи та комбайнери відпочивали в Єгипті.
Віктор Шумський вважає, що цього
недостатньо, і стверджує, що суспільство має більше знати працю аграріїв.
— Хлібороби потребують, щоб їх

шанували. Не знаю, чи нині хтось, крім
«Газети Волинь», ще пише про сільгоспвиробників. На жаль, багато видань, змагаючись за кількість переглядів, шукають інші теми та цінності.
Про трударів варто писати завжди, чи
це пекар, чи доярка, чи токар. Людина
праці — основа з основ, а все інше —
від лукавого.
Журналісти «Волині» вітають
Віктора Анатолійовича Шумського
і всіх аграріїв із професійним святом, яке традиційно відзначається
у третю неділю листопада. Ми дякуємо за важку, але дуже важливу
працю. На таких, як ви, тримається
Україна. Тож хвала рукам, що пахнуть хлібом!

23 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.26, захід – 16.08, тривалість дня –
8.42).
Місяць у Раку. Дні Місяця 19/20.
Іменинники: Борис, Анна, Іван.
24 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.27, захід – 16.07, тривалість дня –
8.40).
Місяць у Раку, Леві. Дні Місяця 20/21.
Іменинники: Віктор, Євгеній, Максим.
25 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.29, захід – 16.06, тривалість дня –
8.37).
Місяць у Леві. Дні Місяця 21/22.
Іменинники: Борис, Володимир, Іван.

n Погода

Популярний колись напис
знову привертає увагу краян

Сергій ВИШЕНЬКА

селі Гірка Полонка, що поблизу
Луцька, відреставрували знак
Hollywood, який є зменшеною
копією американського. Майже десяток місцевих мешканців встановили
його ще у жовтні 2013-го. Біля нього
фотографувалися закохані пари і навіть освідчувалися. Втім, у 2017-му
кілька літер зіпсувалися й упали. Протягом чотирьох років селяни збирали
гроші на реставрацію. Нині букви знову на звичному місці. Їх виготовили із

У

Фото із сайту volynpost.com.

Біля обласного центру відновили знак Hollywood Осінь попрощається
дощами
Наступного тижня на Волинь прийде
потепління. Втім, погода буде сирою
та похмурою, тому насолодитися
прогулянками на свіжому повітрі
не вдасться

Літери відновили нещодавно, а соцмережі вже рясніють знімками краян біля
популярного напису.

дерева й підперли спеціальними конструкціями.
– Згодом ми плануємо облаштувати

Селяни поділилися
врожаєм
із хворими
Жителі Горохівської громади
допомагають пацієнтам місцевої
лікарні не вперше – ця справа вже
стала хорошою традицією
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ьогоріч збір організували старости сіл цієї ТГ Віктор Коритко, Василь Казун, Наталія
Сірук, Михайло Цуцман, Євген Пились. Завдяки небайдужим краянам
у лікарняному погребі з’явилося 17,5
тонни картоплі, 365 кілограмів червоних буряків і 188 кілограмів моркви.
– Спасибі господарям і господиням, які не пошкодували продуктів
попри те, що ціни нині кусаються.
Завдяки їхній праці і щедрості маємо
чим годувати наших пацієнтів, – зазначила заступниця головного лікаря Горохівської центральної районної
лікарні Галина Сегеда.

Ц

для напису ще й підсвітку. Вже збираємо на це кошти, – пишуть у соцмережах
активісти.

Американська компанія
на Рівненщині вирощуватиме
рідкісну рослину
Фото із сайту wikipedia.org.

Йдеться про білий люпин
Олена КУЧМА

а словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля,
фірма займається виробництвом високоякісної сільськогосподарської продукції, зберіганням і переробкою сировини.
— Для вирощування люпину найкраще підходять землі
Полісся. Ця кормова культура
збагачуватиме ґрунт. До того ж
такий бізнес сприятиме розвитку нового аграрного напрямку в області. А це і нові робочі
місця, і додаткові надходження
в бюджет, — зазначив Віталій
Станіславович.
Нині інвестори готують конкретні технічні завдання та вимоги до представників аграрно-

З

Інша відома назва рослини –
вовкиня.

го бізнесу і громад. Відомо, що
у проєкт інвестують 10 мільйонів
доларів.

За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Василя
Климюка, 19 листопада буде хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 7–12 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 6 градусів тепла, вдень — 5–10. Вранці на дорогах
подекуди ожеледиця.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього дня було у 2002 році — плюс 16,
а найхолодніше — 1989-го — мінус 11 градусів.
20-го буде хмарно, дощитиме. Вітер західний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від нуля до 3–8 градусів тепла,
вдень — плюс 8–13.
21-го збережеться хмарна погода,
дощу не передбачається. Вітер знову буде
західним, 7–12 метрів за секунду. Вночі повітря
прогріється до 2–4 градусів, а вдень до 5–10.
22-го — небо знову буде вкрите хмарами, без істотних опадів. Вітер зміниться
на північний, 10–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — мінус 3 градуси,
вдень — плюс 8.
19 листопада у Рівному впродовж дня
буде хмарна погода. Вранці очікується сильний дощ, після обіду він послабшає, але йтиме
до пізнього вечора. Температура повітря плюс
4–8 градусів.
20-го вночі дощитиме, зранку опади
послабшають, час від часу з’являтиметься
сонце. Температура повітря становитиме
плюс 8–10 градусів.
У неділю 21-го весь день в Рівному буде
хмарним. Але опадів не передбачається. Температура —
плюс 6–9 градусів. n

Ведуча рубрики
ки
К.
Ірина КРАВЧУК.
Тел. 72-39-32

ЕКОНОМІКА

www.volyn.com.ua
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n Made in Volyn

«30 років Незалежності –
30 років еволюції в агро»
Думка експерта, засновника групи компаній
ТМ «ВІЛІЯ», Євгена Дудки (на фото)
Фото з архіву компанії «Вілія».

Цьогоріч нашій країні
виповнилося 30 років,
а що ж відбулося в агро
за цей період?
1990-ТІ РОКИ. На Волині більшість господарств починають перелаштовуватися
з колгоспів на приватні господарства, з пострадянського
ведення сільського господарства на умови вільного економічного простору. І це був
серйозний виклик справжнім

успішні
« Тільки
змогли вистояти
всупереч
обставинам, тільки
ті, що змогли
використати
навіть мінімально
позитивні фактори
(хоча б наявність
вологи у нашому
регіоні та сусідство
з Європою).

Збільшення території елеватора в селі Звиняче.

Елеватор у Луцьку сьогодні.

Новітні технології в агро.

Нині на полях працює сучасна техніка.

»

на, Румунія, Болгарія. А що ж
таке агробізнес сьогодні?
Це ефективне управління земельним ресурсом, активне
впровадження інноваційних
рішень: дрони, точне землеробство, роботизовані ферми, системи фарм-менеджменту. В плануванні враховуються різні фактори: зміна
кліматичних умов, світова
цінова кон’юнктура, ріст вартості ресурсів. Деякі рішення
потребують миттєвого при-

Дякую за усі виклики
та можливості, дякую людям, з якими доводиться
працювати та спілкуватися, за їхні думки, фантастичні рішення, віддану працю! Та все ж усім цим ми
завдячуємо свободі. Тому
на передодні свята бажаю
усім свободи: у прийнятті
рішень, у спілкуванні, у доступі до інновацій, технологій, ресурсів. Цінуймо
та зберігаймо! n

йняття. Десять років тому —
це було на межі фантастики.
Банківський сектор змінив своє ставлення до аграрія: розглядає вже його
як свого успішного клієнта,
пропонуючи різні фінансові
програми.
І не як наслідок, а всупереч усьому досягнення аграріїв — збільшення врожайності, ріст експорту, розвиток
переробної галузі — дають
привід країні пишатися ними.

Фото із сайту polissia.net.

Василь Козак
усе знає
про гриби

Цікава
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ГА ЗЕТА

на вихідні

14-літню породіллю розлучили
із сином — а вона знайшла
його через 52 роки

l ГЕРОЯМ СЛАВА!

«Росія не пошкодувала грошей
на спецоперацію з ліквідації
нашого Михалича»

Цікава

+

ГА ЗЕТА

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

В’ячеслав Чорновіл

Читанка

на вихідні

ДЛЯ ВСІХ

Зазнавши поразки
на президентських
виборах 1991-го, сказав:
«Програв не я.
Програла Україна»

+

26 серпня 2021 року №34 (195) Ціна 6 грн

l БОЛИТЬ!

Фото із сайту inspired.com.ua.

Фото із сайту ukraine.segodnya.ua.

с. 6

Фото і сайту obozrevatel.com.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.
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l НЕЙМОВІРНО!
Фото із сайту zorya.org.ua.

Ікона
«Невипивана
Чаша» спасає від
напасті пияцтва

ДЛЯ ВСІХ

Фото із сайту molytva.at.ua.

n Хочу бути Маминим Сонцем!

с. 3

Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
Фото із сайту suspilne.media.

р Д

«Мій дар — як електрика», — усміхається
Вікторія Чабаненко.

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

»

Із такими словами ми звернулися
до читачів у 2019 році.

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

Маленький німець
Рей запам’ятав
свою служницю
з Волині і розшукав
її через пів століття
98-літня Домініка Залуська
(на фото), найстаріша
жителька села Бузаки КаміньКаширського району, в роки
війни служила наймичкою
в «Германії», а зі здобуттям
Україною незалежності

«Давати 7 років тюрми за те, що я заліз на будівлю і пофарбував на ній зірку — повна маячня», — каже Mustang Wanted.

Павло Ушивець розмалював
червону зірку в Москві
у синьо-жовтий колір
Київський руфер Mustang Wanted підкорив безліч глядачів
своїми трюками на шаленій висоті без жодної страховки. У
соцмережах за ним стежать тисячі користувачів, але одна його
витівка шокувала не тільки фоловерів, а й… президентів. Вранці
20 серпня 2014–го український зірвиголова ледь не довів Москву
до інфаркту: хлопець у розпал боїв на Донбасі розфарбував зірку
сталінської висотки на Котельницькій набережній у блакитний
колір, а на шпилі повісив український прапор
Закінчення на с. 6

Авто, в якому перебував Максим Шаповал, замінували зарядом,
що не залишав людині шансів вижити.

27 червня 2017 року внаслідок зухвалого терористичного
акту, спланованого кремлівськими спецслужбами, в центрі
Києва трагічно загинув командир спецрезерву Головного
управління розвідки Міністерства оборони полковник Максим
Шаповал. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали близько
8:15 у Солом’янському районі столиці. Вибух був такої сили, що
уламки авто розлетілися на десятки метрів, двоє випадкових
перехожих отримали осколкові поранення. Шаповал помер
на місці. У 38–річного полковника залишилися дружина і двоє
маленьких дітей…

Закінчення на с. 3

Дитина часто
бігає в туалет:
у чому причина
і що робити?
с. 7

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Мама була його найближчою людиною.

У 2010-му його також внесли до Книги рекордів
Гіннесса як найвищого жителя США, де він
мешкав із 1989 року
Василь КІТ
Фото із сайту youtube.com.

Сумують разом з нами і в Америці,
бо втратили такого богатиря.

Перед смертю попросив «Київський» торт:
помер найвищий українець
Ігор Вовковинський

З

ріст 38-річного Ігоря становив 234,5 сантиметра. Про смерть повідомила його мама Світлана.
«Ігор помер 20 серпня о 22:17 в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним

“

Зріст 38-річного Ігоря становив
234,5 сантиметра.

до кінця. Його остання вечеря складалася зі шматка
«Київського» торта і «Фанти». За кілька годин до смерті
його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був
радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм,
чи вивчив той українську мову за місяць в Україні»,
– написала вона.

Закінчення на с. 5

І мед дають,
і не кусають!

Три хати за вечерю:
турист-німець зробив царський
подарунок волинській селянці

Фото із сайту kp.ua.

Пасічник із Житомирщини вивів «спокійну» породу бджіл

В

олодимир Орашкевич, який мешкає у селі Великі Низгірці на Бердичівщині, розводить «божих комах», які не жалять людей. Чоловік каже, що любов до бджільництва у нього з дитинства, адже
його батько теж був пасічником. Першу власну пасіку Володимир завів
ще у 16 років. Вона налічувала 12–15 вуликів. Нині Орашкевич має пів
сотні бджолиних сімей, породу яких вивів самотужки

Український
письменник
врятував
від розстрілу
Вінстона Черчилля
с. 6 »

Закінчення на с. 11

с.3

»

«Змій Горинич» із Київщини погубив 13 душ

До Анатолія Тимофєєва в Україні востаннє застовували смертну кару с. 2, 5

»

№1 (1) Ціна 4 грн
(передплата – 3 грн)

Читайте про це на с. 4

»

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

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

с. 3

»

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон
Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

Фото із сайту turiapitt.com.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Фото із сайту tsn.ua.

«Як з козла
молока»:
Ніна Матвієнко
розійшлася
з чоловіком після
50 років шлюбу
Фото із сайту instagram.com/tonya_matvienko.

Після 864 днів у лікарні, перенесених близько 200 операцій найзаповітнішою мрією Турії Пітт було відчути щастя
материнства.
Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

Закінчення на с.6

А потім доля поміняла
їх ролями
с. 11

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

l ЗНАЙ НАШИХ!

l УНІКАЛЬНА КРАЇНА

Як мер Львова відзначив
20-річчя подружнього
життя на Поліссі

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53 рік

«У бабусі в животі повзають павуки!» — коли мама 5-річної Віки вкотре чула
такі слова від дитини, то знову починала дратуватись і просила малу «нічого не
вигадувати». А та дивувалась: «Я не вигадую, мамо. Бачу, як всередині у людей
ллється кров, повзають павуки, лежать якісь камінчики. А ти хіба не бачиш?»

«Я 20 років грався зі своєю породою, щоб
б вона б
була не агресивна».

ТАК
не КОХАВ

Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

»

Фотоколаж із сайту uain.pres.

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

Що ще може допомогти — читайте на с. 7

Жінка-рентген бачить
внутрішні органи в кольорі

№11 Ціна договірна

volyn.com.ua

«Найстрашніша жінка світу»?
Але кохана і щаслива!

Перехрестився –
і хвороба відступила!

Сьогодні багато людей страждають
від алкоголізму, наркоманії, згубного
потягу до азартних ігор, роблячи
нещасними своїх близьких. Дехто
намагається боротися з залежністю,
але сучасна медицина часто
виявляється не в силах їм зарадити

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

ніхто

Читанка
l ДИВА ВІРИ

volyn.com.ua

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Вчитаймося в мудрі слова В’ячеслава Чорновола
n Хочу бути Маминим Сонцем!

Місячник

ДЛЯ ВСІХ
ВС Х

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

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Фото із сайту credo.pro.

n Несподіваний поворот

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

Читанка

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 12, 8

Фото із сайту tsn.ua.

№43 (16 735) Ціна 8 грн

на вих ідні

Фото із сайту stalker.fandom.com.
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ГА З Е ТА

Фото із сайту tserkovna-maysternya.com.ua.

Чи можна Прокурор-криміналіст Анатолій СОЛОВ’ЮК:
їсти заражену «Убивця-ґвалтівник
15 років передавав
раком
картоплю?с. 5 мені «привіти» з тюрми» с. 13

Цікава

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Місячник

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

Тижневик

Тижневик

З нами – дуже цікаво!

»

Сільський
музикант,
овдовівши,
став для
сина і татом,
і мамою

Зворушлива історія — на с. 10 – 11

с. 3–5

Фото Катерини ЗУБЧУК.

тужнішої та ефективнішої
техніки й обладнання кращих
світових виробників. Світова
криза 2008 року підштовхнула аграріїв до збільшення
експорту своєї продукції.
А це отримання фінансових
ресурсів.
І ЯКЕ АГРО СЬОГОДНІ?
Зараз точно можу сказати, що українці в ефективності ведення сільського
господарства обійшли такі
країни, як Польща, Угорщи-

Фото із сайту pixabay.com.

господарям. Рівень врожаїв
та цін на них не був на той час
сприятливим, аби прощати
зроблені помилки. Як наслідок, деякі господарства зникали, а деякі отримували нових власників з іншим типом
мислення. Наявність старої
техніки, високих банківських
відсотків, застарілі технології
та посівні матеріали не давали
медового життя аграрію. Тільки успішні змогли вистояти
всупереч обставинам, тільки
ті, що змогли використати навіть мінімально позитивні фактори (хоча б наявність вологи
у нашому регіоні та сусідство
з Європою).
2000–2010 РОКИ. Відбувається зміна мислення
та моделі ведення бізнесу.
Вибір кращих технологій, насіннєвого матеріалу іноземних селекцій, доступ до по-

Подробиці — на с. 8

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

Делікатна тема — на с. 6 – 7

4

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

18 листопада 2021 Четвер

n Хід конем

n Новини одним абзацом:

Тепер буде тисяча не «Юлина»,
а «Володина»

ї Великобританія готова перекинути в
Україну до 600 спецназівців через побоювання вторгнення Росії. Підрозділи SAS (Спеціальної повітряної служби) та парашутного
полку попередили, що їх можуть направити до України у будь-який момент. Про це
пише британська преса. Лондон набагато
безкомпромісніше, ніж решта Європи, налаштований протидіяти російській агресії.
Британія, зокрема, надіслала свої війська
у Польщу, яку Путін та Лукашенко гібридно
атакують на кордоні, використовуючи мігрантів як живу зброю.

Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим від коронавірусу
українцям. Щоправда, витратити ці гроші можна буде лише на чітко
визначені цілі

Фотожаба із сайту durdom.in.ua.

Дарія КЛИЧ
Фото із сайту static.dw.com.

ї Путін та Лукашенко продовжують гібридно атакувати Польщу та ЄС. У понеділок кілька

Як і під час захоплення Криму, Путін прикривається
цивільними людьми. Для нього вони – лише ресурс
для війни.

сотень нелегалів намагалися прорватись на
територію Польщі з Білорусі. Вони закидали польських силовиків камінням. Одному
пробили шолом. Польські поліцейські, прикордонники та військові відбили атаку мігрантів. У зв’язку з цим керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності»
Олександр Турчинов заявив, що «зараз
відбувається фактично аншлюс, а реально
– поглинання Росією Білорусі». «Росія тепер
може використати територію Білорусі, як
плацдарм для наступу на нашу країну, тому
Україна вже має не тільки російський фронт,
а й білоруський», – резюмував він.

ї 11-річна вагітна дівчинка ромської національності із Закарпаття на телешоу «Стосується кожного» зізналась, що брехала, коли
казала, що завагітніла від невідомого хлопця
на сміттєзвалищі під Києвом. Насправді батьком її дитини є вітчим – 46-річний чоловік
на ім’я Олександр, який жив з її матір’ю на
Херсонщині. Мати дівчинки запевняє, що
чоловік обіцяв «порізати» та «прикопати»
усіх, якщо розкажуть про вагітність 11-річної дитини. Коли жінка дізналась, що її малолітня донька при надії, то вирішила тікати
з Херсонщини на Закарпаття.

ї У Дніпрі в будинку для осіб поважного
віку знайшли мертвими п’ятьох жінок віком
від 75 до 89 років. Попередньо встановлено,
що в одній із кімнат на другому поверсі, де
виявили загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки
могли отруїтися чадним газом. Поліцейські
затримали адміністратора закладу.

ї В Маріуполі Донецької області співробітники патрульної поліції повернули в зоопарк єнота Сєню, який утік звідти під час чистки клітки.
Єнота помітили на дереві жителі міста, – там
тварина «переховувалася». Місцеві мешканці викликали копів, а ті, своєю чергою,
вжили заходів для порятунку тварини. «Під
час «операції» ніхто не постраждав», – повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. n

n Пряма мова
Арсен АВАКОВ,
колишній міністр внутрішніх справ, про те,
чому вирішив піти у відставку:

«

Коли я побачив, що в наших відносинах (із Зеленським. – Ред.) залишилося мало можливості
у дискусії, побачив, що маю переступати якісь лінії, які для мене неприйнятні… Коли побачив, що
у Президента теж склалося відчуття
дискомфорд у
д
ф р
ту від цілої низки речей. Коли
кількість посіпак
сіпак і негідників,
які у вушка вкладають різні
речі, перевалила
алила за межу, і
у нього не вистачило,
истачило, можливо, бажання
цьому опонуня цьом
вати – я зрозумів,
зумів, що настав
момент, коли
ли потрібно
прощатися.

www.volyn.com.ua

ро це Президент сказав
у спеціальному відеозверненні. «Кожен, хто зробив
два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток
«Дія», — заявив він. За словами
глави держави, за ці кошти можна
буде «придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний
зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни — на внутрішні авіа- чи
залізничні перевезення».
Програма стартує 19 грудня.
До кінця року на неї буде виділено
близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж — на початку 2022 року. «Ми
розуміємо, що смартфони та «Дія»
є, на жаль, не у кожного, тож ця
програма діятиме не один місяць.
Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу
гривень, зокрема людям поважного
віку», — додав також Зеленський.
Наразі в Україні хоча б однією
дозою вакцини проти коронавірусу
щепилися 40% людей, а завершили курс вакцинації 28%.

П

КОМЕНТАР
Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат
від фракції
«Європейська
Солідарність»:

«Я вакцинована.
Це був мій свідомий вибір — захи-

Цікаво, скільки українців заради ЗЕ-тисячі наважаться на укол?

стити себе і тих, хто поряд.
Я не потребую популістської тисячі Зеленського. Влада провалила
кампанію вакцинації, і на її совісті —
десятки тисяч смертей українців. Доплати до своїх мізерних зарплат потребують сьогодні українські медики,
які з останніх сил протистоять пандемії. Яким Зеленський збрехав рік
тому, пообіцявши 20 тисяч зарплати
лікарям і 12 тисяч — медсестрам. Зараз вони працюють на межі своїх сил.
Влада мала подбати про них в першу
чергу. Але в Офісі Президента — дешеві популісти. Серіал триває.
Я усвідомлюю важливість широкої вакцинації і пошуку способів

ЧОМУ ТІЛЬКИ
« Але
ЗАРАЗ, коли в Україні
більше 75 тисяч
смертей?

»

заохочення. В тому числі фінансових. Але ЧОМУ ТІЛЬКИ ЗАРАЗ, коли
в Україні більше 75 тисяч смертей?
Чому не дбають про лікарів? Чому так
і не почули пропозиції опозиційних
фракцій відшукати гроші для того,
аби відшкодувати людям, які часто
самі купували всі ліки і навіть кисень,
видатки на лікування?». n

n Війна

Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу:
Порошенко вимагає спільно протидіяти Путіну
« Лідер
«Європейської
Лідер «Європейської Солідарності»
дивується, чому команда Зеленського так
довго ігнорувала попередження союзників
про зосередження російських військ біля
українського кордону

Василь КІТ

етро Порошенко нагадав, що Київ два тижні
вдавав, ніби нічого не відбувається: «31 жовтня
і 1 листопада The Washington Post та інші впливові
авторитетні видання повідомили про загрозливу концентрацію російських військ біля кордону з Україною,
показавши супутникові зображення споруд і з’єднань
першої танкової армії західного військового округу (Росії. — Ред.). Через декілька годин 1 листопада Міністерство оборони і ГУ розвідки України спростовує американських журналістів», — констатує Порошенко.
«2 листопада американцям заперечив секретар
РНБО Данілов, зазначивши, що відбувається свідоме
дезінформування всього суспільства. 7 листопада Офіс
Президента в особі прессекретаря також наголосив:
«Україна не має підтвердженої інформації, що Росія
знову розширює кількість військових в Криму, ОРДЛО
та біля українських кордонів», — нагадав п’ятий Президент.
Порошенко зауважив, що американці навели конкретні факти із зазначенням частин, підрозділів, супутникових даних тощо. «12 листопада Держсекретар
США Ентоні Блінкен заявив про загрозливу концентрацію і маневри російських військ, стверджуючи, що
американці надзвичайно стурбовані рухами військ РФ.

П

Солідарності»
заявив, що
вимагає зустрічі
керівників
фракцій
із главою
держави.

»

Фото із сайту prm.ua.

Я не можу сказати, що планував російський президент,
однак у зв’язку з нинішньою ситуацією ми пам’ятаємо, що було в 2014-му», — наголосив Порошенко.
За його словами, Офіс Президента лише 14 листопада «нарешті визнав загрозу з боку російських військ».
«Незбагненно. Два тижні українська влада заперечувала і брехала, і після цього вона хоче, щоб наші союзники
і наш народ їй довіряли», — зазначив він.
Лідер «Європейської Солідарності» заявив, що вимагає зустрічі керівників фракцій із главою держави, де будуть порушені питання загроз для національної безпеки, ситуації щодо кризи в енергетиці, ковіду, економіки.
«Прошу позбутися своїх страхів — ворог не в Україні. Ворог вже біля воріт, гримає в наші двері, і ми вимагаємо
невідкладно застосувати всі наявні засоби та інвентар
досвіду, підключивши парламент, а не лише монобільшість», — сказав Петро Порошенко. n

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
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Вчителька називає захисні маски
«сатанинським аксесуаром»
і принципово їх не носить
Жанна Тєтєнєва (на фото) 25 років читає українську мову
та літературу у Вараському ліцеї № 1 на Рівненщині. Викладання
називає своїм покликанням і справою всього життя
Ольга КИРИЛЕНКО,
pravda.com.ua

Фото із сайту suspilne.media.
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n Пульс тижня

n Особливий випадок

анна не заперечує існування коронавірусу —
хоча каже, що за всю
пандемію ні вона, ні її знайомі
не хворіли, — але є противницею методів, якими з ним борються.
«Величезна проблема є в паніці, яку кожен день поширюють
засоби масової інформації. Цей
страх смерті… відбувається
жахлива інформаційна кампанія», — розповідає про свої відчуття жінка.
Жанна називає захисні маски «сатанинським аксесуаром»
і не носить їх у громадських місцях — адже «Господь заповів нам
дивитися на цей світ з відкритим
обличчям». За відсутність цього
аксесуару на жінку склали вже
11 адмінпротоколів — 10 у школі
та один в суді.
Усі інші карантинні обмеження вона вважає «злочинними»,
бо вони «суперечать Конституції, законам і, перш за все, слову
Божому».
«Я давно християнка і досліджую слово Боже. Про час,
у який ми живемо, якраз написано в Біблії: ангел воскресший
звіщає з одкровенням — побійтесь Бога і віддайте славу
йому, бо настав час суду його.
Це все відбувається, щоб визначити, хто вірний йому буде,
а хто — під страхом утратити роботу чи ще чимось — піддається
цим злочинним розпорядженням», — пояснює свою позицію
Жанна.
Серед «розпоряджень» опинилась і обов’язкова ковід-вакцинація, яку вчителька не робила і не збирається. Вважає
її експериментом, від якого кожен може відмовитись.
Третього листопада в її ліцей прийшов лист про відсторонення невакцинованих працівників, а п’ятого в закладі
видали відповідний наказ. Його
зачитали в присутності директора, його заступників та голови профкому.
«Відсторонити від роботи Тєтєнєву Жанну у зв’язку
з ухиленням від проведення обов’язкового профілактичного щеплення проти
COVID-19 з 08.11.2021 до моменту усунення причин, що зумовили відсторонення (…) Без
збереження заробітної плати
та зі збереженням робочого місця», — зачитує документ у телефонній розмові жінка.
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Чоловік на полюванні застрелив
знайомого, бо прийняв його
за... косулю
Мисливець сам викликав правоохоронців
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

рагедія сталася вночі 15 листопада у лісі поблизу села Собіщиці Вараського району Рівненщини. Троє мисливців полювали. За попередньою
інформацією, 40-річному жителю Вараша здалося, що за деревом — косуля, той вистрілив, а коли
підійшов, то побачив свого ровесника, мешканця
села Нова Рафалівка без ознак життя, і зателефонував у поліцію.
У загиблого виявили наскрізне поранення шиї.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
за фактом вбивства з необережності та встановлюють усі обставини. Санкція статті передбачає обмеження чи позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.
Мисливська нарізна рушниця, з якої вистрелив
чоловік, була зареєстрованою, її вилучили. Дозволів
на полювання чоловіки не мали. У поліції додали, що
стрілець був тверезий. n

Т

Автомобіль розрізало навпіл
Пані Жанна переконана, що «Господь заповів нам дивитися на цей світ
з відкритим обличчям».

У Рівному легковик в’їхав у стовп. Водій був
п’яний
Леонід ОЛІЙНИК

від роботи Тєтєнєву Жанну
« Відсторонити
у зв’язку з ухиленням від проведення
обов’язкового профілактичного щеплення проти
COVID-19 з 08.11.2021 до моменту усунення
причин, що зумовили відсторонення (…) Без
збереження заробітної плати та зі збереженням
робочого місця.

»

Разом із Жанною від роботи
відсторонили також її сестру,
вчительку математики. 8 листопада вони ще прийшли до школи, але їм повторно зачитали наказ і вказали, що вони не можуть
приступити до роботи.

Таке рішення школи вчителька буде оскаржувати в суді.
Коштів на адвоката, каже, не потребує — її захисник працює «за
покликом серця». Про нові способи заробітку поки ще не думала.

ТИМ ЧАСОМ

Казали, що щеплюють одним
препаратом, а в документах записали
зовсім інший
Жителька Сарн Рівненської області Наталя Яцкевич
заявила в поліцію на лікарів, які її вакцинували
інка стверджує, що 27 жовтня давала згоду на щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca, а в сертифікат «Дія» від 4 листопада їй внесли дані, що це був…
CoronaVac.
«Я поїхала до медиків, аби мені пояснили ситуацію. Лікар сказав, що не знає, чим мене кололи, розвів руками й відмовився
коментувати», — зазначила Наталія Яцкевич.
Вона додала, що після спілкування з медиками викликала поліцію та написала заяву про лікарське недбальство.
За її словами, вона зателефонувала і на урядову лінію,
де їй пояснили: важливо дізнатись, яку саме вакцину вкололи,
адже щеплювати другою дозою іншої вакцини, якщо перша
CoronaVac, — не можна. Саме ця вакцина не сумісна з іншими.
«Мене турбує не те, який сертифікат видадуть, як те, що буде
зі мною, коли введуть не ту вакцину під час другого щеплення.
Якщо мені вкололи CoronaVac, я стану просто пересічною громадянкою, яка не витримала вакцини… Лікарі мають понести
відповідальність, бо такі їхні помилки можуть коштувати життя,
а перевіряти на собі, помру я чи залишусь інвалідом, чи нічого
не трапиться — я не хочу», — сказала Наталія Яцкевич. n

Ж

нових інфікованих коронавірусом
зареєстровано на ранок 17 листопада
на Рівненщині. За минулу добу хвороба забрала життя 25 жителів краю. Усього за час пандемії занедужали 114 197 мешканців регіону, 1909 людей з
COVID-19 померло.

варія трапилася на Луцькому кільці близько другої ночі 15 листопада. Після зіткнення
зі стовпом машину розірвало навпіл, а моторний відсік загорівся. Водія та пасажира автівки госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у керманича політравму, в іншого постраждалого — перелом
стегна зі зміщенням та політравму.
Рятувальники після ДТП загасили палаюче авто.
За попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, втім, остаточно це встановить додаткова експертиза. n

А

Біля Рівного місцеві жителі
самі взялись ремонтувати
розбиту дорогу
Трудилися і дорослі, і діти
Антон КАРАСЬ

Бармаках, що поблизу обласного центру, селяни самотужки лагодять ділянку дороги. Люди
найняли техніку, купили необхідні матеріали
та самі засипали вибоїни.
Коментатори у соцмережах жартома закликали
посадовців приїхати, щоб перерізати червону стрічку
на оновленому шляху. n

У

14-річна дівчина захотіла
зректися батьків та жити
із 27-літнім хлопцем
Віталій та Наталія Трофимчуки з Рівненщини в
ефірі передачі «Один за всіх» на СТБ розповіли
про сімейну драму
Антон КАРАСЬ

атьки обурюються, що вже цілий рік не можуть справитися із ситуацією, яка виникла з їхньою 14-річною
донькою Іванкою. Вони кажуть, що її звабив дорослий чоловік, старший на 12 років на прізвисько Кримінал.
Дівчина ж говорить, що її родина – це «повний
кошмар»:
– Вони для мене – вороги. Те, що я переживаю від них,
не побажаю нікому. А Сергій – мій спаситель, тож я хочу
вийти за нього заміж і народити йому дітей, – розповіла
школярка.
Щоправда, під час ефіру з’ясувалося, що в Сергія
– кримінальне минуле. Йшлося також, що він зловживає спиртним та ділиться подробицями інтиму зі своєю
14-річною дівчиною з товаришами. Тож Іванка вирішила
все ж помиритися з батьками. n

Б
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Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Рейтинги
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Фото із сайту hromadske.volyn.ua.

Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
«Газети Волинь»

Хочете уникнути
інфаркту —
проявляйте
доброту!
Минув місяць, а я ще досі перебуваю під
враженнями від зустрічі з матерями
загиблих героїв, яка відбулася у стінах
Нововолинської міської ради. З нагоди
відзначення Дня захисника України їм
влаштували справжнє свято. Давно
я не бачила цих згорьованих жінок
такими усміхненими і красивими! Їм
вручили подарунки (влада зорганізувала
підприємців міста), підготували
справжній сюрприз (майстри та учні ДНЗ
«Нововолинський центр профтехосвіти»
безкоштовно надали послуги перукаря
та візажиста). Для них, а також для
військових, які прибули з Володимира, і
волонтерів звучало багато зворушливих
подяк. Ті, хто прийшов на свято, від
побаченого і почутого ледь стримували
сльози…
озитивними емоціями з цього приводу
ділився батько кіборга, голова громадської організації «Незламні нововолинці»
Володимир Демчук. Цей чоловік, незважаючи
на біль власної втрати, знаходить час, кошти й
настрій, аби розрадити матерів і дружин — уже
кілька років поспіль організовує для них екскурсійні та відпочинкові поїздки, збирає на чашечку
кави або чаю, аби відвели душу в розмовах.
Володимир Іванович своїми вчинками демонструє чуйність і людяність. А згадати про
нього мене спонукала цікава дата в календарі — Всесвітній день доброти, який відзначали
минулої суботи. Він бере початок із 1997-го,
коли в Японії виник волонтерський «Всесвітній
рух за доброту». Через рік із цієї нагоди в Токіо
відкрилася перша конференція руху, яка цю дату
й залишила для святкування. Нині її відзначають
у 28 країнах на всіх континентах.
Отож, минулої суботи я пішла на центральний ринок, аби купити для мами сукняні черевики, домовившись, що в разі невідповідності
розміру наступного дня поміняю. Та коли згодом
попросила продавчиню поважних літ дати більші, вона мене ледь не облаяла — попередню
пару нервово вихопила і мало не в очі кинула
гроші. Я ошелешено стояла, а тоді… подякувала
їй за «ввічливість». Люди, які були поруч, тільки
знизували плечима… А як некоректно, м’яко
кажучи, ведуть себе посадовці з комунальної
сфери, про що часто повідомляють наші читачі!
Вони не лише не дають чіткої відповіді на запитання споживачів, а й просто кидають слухавку.
Тому, на мою думку, багато наших бід
і проблем виникають через відсутність елементарної поваги, доброти й толерантності одне
до одного, через злобу, безвідповідальність,
заздрість і нелюбов, з чим ми стикаємося
щодня. Варто тільки подивитися, скільки люті,
роздратування і ненависті вихлюпується у соцмережах! Прихильники Порошенка — проти
прихильників Зеленського і навпаки. Пропагандисти вакцинації — і її противники. Патріоти
української мови й ті, що ратують про «общепонятний». Пам’ятаєте Лінине: «Всі проти всіх,
усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але
у бік безодні…»? А поряд — агресор і сусідські
країни-недоброзичливці, які, не виключено, від
цього всього тільки радісно плескають у долоні.
У той же час доведено, що, роблячи добрі
справи, люди менше хворіють, краще себе
почувають, а також живуть довше, ніж ті, хто
постійно злиться та нервує. Доброзичливці
легше переживають стресові ситуації, рідше
страждають від низької самооцінки, простіше знаходять спільну мову з іншими. Коли
ти чиниш щось хороше для когось, у тебе
краще працює серце, розширюються судини,
а мозок виробляє велику кількість ендорфінів
(гормони, які заспокоюють та нейтралізують
стрес). Чи не варто про це задуматися? n

П

Згідно із так званим «олігархічним» законом, бізнесмен повинен мати 87 мільйонів доларів, щоб Президент
руками РНБО міг записати його в олігархи.

То входить, то виходить:
Ігоря Палицю викреслили
зі списку найбагатших
Експерти не можуть визначитися, скільки грошей
у найзаможнішого волинянина — одні нарахували у нього понад
400 мільйонів доларів, а інші і 100 мільйонів не бачать
Леонід ОЛІЙНИК

урнал «Новое время» оприлюднив рейтинг ста найбагатших
українців. Згідно з ним, найбільше товстосумів є уродженцями
Києва та області — 16. Чимало
багачів — 15 — походять із Дніпра. На третьому місці за кількістю представників у «Золотій
сотні» опинилася Росія — там
народились 11 олігархів, що
увійшли до рейтингу.
Із
Західної
України
у ТОП-100 потрапило найбільше
представників Львівщини та Івано-Франківщини — по 4. А от Волинь та Рівненська область
у списку багачів не представлена. Ні Ігоря Палиці, ні Степана
Івахіва (обоє на фото) у рейтингу нема. Це при тому, що статки
бізнесмена, який посів останнє
(соте) місце, оцінюються лише
у 100 мільйонів доларів. Виходить, що Палиця та Івахів не ма-

Ж

ють навіть по 100 мільйонів?
Так думають не всі. Ще один
авторитетний журнал, який систематично публікує рейтинги
мільйонерів, — «Форбс» — нарахував в Ігоря Палиці 230 мільйонів доларів і віддав йому 44-те
місце у товаристві найгрошовитіших. Степан Івахів, за версією того-таки видання, має
180 мільйонів доларів і може ті-

це). Словом, не така це проста
справа — рахувати чужі гроші…
Але є місце, яке об’єднує
найзаможніших українців краще, ніж будь-які рейтинги. Це —
західні країни, зокрема Швейцарія. Як відомо, цю державу
давно облюбував для життя Ігор
Палиця. Припали Альпи до душі
і найбагатшому українцеві Рінату Ахметову. Там оселився його

що Палиця та Івахів не мають навіть
« Виходить,
по 100 мільйонів? Так думають не всі.
шитись 58-м місцем у неофіційному «змаганні» багачів.
Є ще й третя версія розміру
статків цих волинських бізнесменів — від журналу «Фокус».
На думку експертів цього видання, Ігор Палиця володіє статками
аж на 410 мільйонів доларів (27ме місце), а Степан Івахів має
188 мільйонів доларів (70-те міс-

»

старший син Дамір. Швейцарська преса пише, що він купив
собі у мальовничій місцині дві
вілли загальною вартістю у 3 мільярди гривень — це приблизно
як два бюджети міста Луцька. Гадаю, що для сильних світу цього
головне не журнальні рейтинги,
а щоб зі списку жителів Швейцарії не викреслили. n

n Кадровий ліфт

Зеленський працевлаштував
на держпосади 30 своїх друзів та родичів
Попри його обіцянки не садити у державні
крісла «армійських друзів і кумів», за час
його президентства високі посади отримало
близько трьох десятків людей, пов’язаних або
з його родиною, або зі студією «Квартал 95»
Василь РОГУЦЬКИЙ

С

еред тих, хто отримав теплі місця, за даними
розслідувачів Bihus.info, значаться:
и Архітектор Олександр Вігліано, якого
працевлаштували на високу посаду в «Укрзалізниці». Його дружина Людмила співпрацює із «Кварталом 95» і жертвувала 700 тисяч гривень на виборчу
кампанію Зеленського.
и Ольга Піщанська очолила Антимонопольний
комітет України. Її сестра Світлана — керівниця
компанії, на яку записана італійська вілла родини
Зеленських.
и Зараз Апарат голови СБУ очолює Ганна Кучук.
Уперше про її родину в медіа заговорили на початку
2019 року, коли чоловік Ганни Дмитро передав кандидату Зеленському 368 тисяч гривень пожертвування. Гроші сім’я, за словами Ганни, нібито збирала
на нове житло, але вирішила «інвестувати у зміни
в країні».

и Кар’єру в силових структурах вдалося збудувати й Олександру Пашкову, який з початку 2000-х
працював на рядовій посаді у Головному управлінні
розвідки Міноборони. Його дружина Оксана — головний бухгалтер «Кварталу 95». Після перемоги
Зеленського на виборах Пашкова спочатку призначили на посаду в. о. керівника, а згодом — керівника
Департаменту стратегічної розвідки.
Крім цього, багато пов’язаних із президентською родиною та бізнесом людей у 2019 році
стали народними депутатами від «Слуги народу». Цікаво, що представники цієї групи парламентарів, за даними досліджень аналітиків, є
«найбільш мовчазними нардепами» щодо виступів у Верховній Раді.
Bihus.іnfo повідомляє, що за роки роботи
в парламенті колишні «кварталівці» та шоумени
значно покращили своє матеріальне становище. Наприклад, сім’я «кварталівця» Олександра Кабанова, який на старті каденції орендував житло в Києві, вже придбала нову квартиру на Оболонській набережній у столиці. Сам
Кабанов після проходження в Раду купив собі
новий автомобіль Jaguar, який, до речі, вибирав
прямо посеред парламентського засідання. n
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n Редакційний щоденник

«Кому потрібна стара хата
з «виходком» за хлівом?»
Фото із сайту pixabay.com.

Чим переймалася і з чого дивувалася
останнім часом редактор відділу
медицини «Газети Волинь»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА
…ДИСКУСІЯМИ
ПРО МІГРАЦІЙНУ КРИЗУ
НА КОРДОНІ

— Кажуть, можуть до нас
прийти ті люди, що стоять
з боку Білорусі й рвуться
до Польщі. Сільський староста попереджав. А я собі так
подумала: як будуть проситися жінки з дітьми — то пущу,
місця багато, 3 кімнати, а я —
одна. Шкода ж, мерзнуть, голодують. Моя баба у війну всім
помагала, хто в двері стукав,
харчами ділилася, — вголос
розмірковувала сільська тітка,
розкладаючи на прилавку домашній нехитрий товар — гарбузове насіння, яблука, кілька
морквин…
— У мене сестрина хата
стоїть порожня. Як почалася
війна на Сході й стали говорити про біженців із Донбасу,
то я у район їздила, думала, може хтось житло шукає. А там тільки посміялися:
«Кому потрібна ваша стара халупа з «виходком» за хлівом?
Усі в міста рвуться». Так і ті
мігранти. Вони до нас не хочуть, до Німеччини намірилися потрапити, — долучається
до ранкової «політінформації»
жінка з «гірляндами» сушених
грибів на шиї.
Дискусії про міграційну
кризу на кордоні останнім часом не менш гарячі, аніж суперечки про вакцинацію від коронавірусу. Хтось за звичкою
захищає бацьку Лукашенка,
мовляв, він не винен, то все
Путін. Хтось лає обох, але і Євросоюз не хвалять, мовляв,
через таку непоступливість
не дай Бог війна…
Окрім базарних політологів, обговорювали цю тему
в неділю в Луцьку на міжвідомчій нараді з участю секретаря

РНБО Олексія Данілова, керівників міністерств і відомств,
правоохоронних органів і військових формувань. 11 листопада повідомили, що кордон
із Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисячі військовослужбовців. Цього ж дня
на Волині провели масштабні
навчання силовиків та прикордонників.
Телесюжети з місць скупчення мігрантів дуже тривожні. Ось вони штурмують
кордон. Потім група нелегалів прорвалася на територію
Польщі. То знайшли тіло загиблого сирійця, то лунали
постріли… Шкода обдурених
людей, які стали заручниками
політичного протистояння,
зірвалися з дому з туристичними візами, повіривши, що
можна без дозволів на в’їзд
потрапити до країн Євросоюзу. Але чи є гарантії, що серед багатотисячного натовпу
на білорусько-польському

…ЦІНОВИМИ РЕКОРДАМИ,
ЯКІ ЗМУШУЮТЬ ЇХАТИ
ПО САЛО ДО ЄВРОПИ

Молоді їдуть на заробітки, а старики нарікають: «З нашими пенсіями
можна тільки дивитися на сало».

Припускають, що проблему вирішать не швидше, ніж
за 1,5–2 місяці. А почуватися
як на пороховій бочці нікому
не хочеться.
… МУЖИЦЬКОЮ
ДЕМОГРАФІЧНОЮ
АРИФМЕТИКОЮ

— Нехай пускають мігрантів з Азії й Африки, бо ж
в Україні скоро жити буде нікому. І наша молодь у Європу
рветься, а хто на місці — то лі-

чисельності населення вражає:
« Спад
на 100 померлих припадає 41 народжений. Деякі
експерти вважають, що до 2100 року населення
України скоротиться на 45%.

»

кордоні нема російських найманців, диверсантів і терористів?
Минулого тижня міністр
внутрішніх справ Денис Монастирський перевірив стан
охорони державного кордону з Білоруссю та зустрівся з мешканцями Шацька.
За його словами, саме ця
громада може стати однією
з точок прориву мігрантів,
адже територія максимально наближена до Польщі. Тож
волиняни й занепокоїлися.

нуються дітей заводити, —
ще один підслуханий на ринку
аргумент, який підкинув хтось
у ту мимовільну дискусію.
На підбурювача всі накинулися, назвали прибічником
Путіна, побажали йому багато
темношкірих, смаглявих і вузькооких онуків, але мусили
згодитися, що проблема існує. Багатодітних сімей на Волині, яка завжди славилася високим рівнем народжуваності,
стає щораз менше. А от безлюдних сіл на карті області й

Вітаємо!
20 листопада
60-й день народження відзначатиме любляча дружина, найкраща
жінка, жителька
села Дорогиничі Локачинського
(тепер Володимир-Волинського) району
Анжела Олексіївна
ХАМЕЖУК.
Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,
Для води народжується риба,
Для польоту — лебідь і лебідка.
А людина — для добра і щастя.
Тож прийми від
мене ці вітання.
І нехай, неначе
в добрій казці,
Збудуться усі
твої бажання.
З любов’ю
чоловік Василь.

оцінками, за 10 років із країни
назавжди виїхало до чотирьох
мільйонів наших співвітчизників. Заробітчан, які в Україну
приїжджають хіба лише на великі свята, ще більше. Практично з кожної родини хтось
гарує за кордоном. Тому наші
люди й ставляться зі співчуттям до трудових мігрантів, зокрема і тих, хто бере штурмом
кордон із Польщею, незважаючи на застереження, що
це путінська спецоперація.

Минуло вже пів віку,
як у подружжя
Лариси
та Леонтія
КЛИМОВЦІВ
із Луцька цвіла весна.
Все було в житті: радість і біди, мед солодкий і гіркий полин, але
ви гідно прожили в парі ці роки.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівно ділили
І стали гідним прикладом у житті,
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне вам.
Хай вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Хай будуть далі ювілеї,
Ще більше літ зозуля накує.
Щоб чули пісню юності своєї,
Допоки Бог життя на те дає.
Бажаємо в злагоді та здоров’ї прожити до 100 літ.
З повагою
свати, зять Дмитро,
внуки, дочка Ліля.

країни все додається.
— Тепер троє дітей, то вже
кажуть, що багато. Треба ж
одягнути, вивчити, на квартиру стягнутися. Як колись, так
тепер уже ніхто жити не буде,
хочуть, як у Європі…
Справді, торік в Україні
зафіксували найменшу кількість новонароджених. Жартували, що коронавірусний
локдаун, який змусив людей
більше часу проводити вдома,
поліпшить демографію. Однак
за перше півріччя 2021 року
цей показник зменшився
ще на 5% і досяг найнижчих
позначок у порівнянні з попередніми трьома десятиліттями. Спад чисельності населення вражає: на 100 померлих припадає 41 народжений.
Деякі експерти вважають, що
до 2100 року населення України скоротиться на 45%.
На Заході стримувати демографічну кризу вдається,
в тому числі високим рівнем
життя і доступністю медицини, чого не скажеш про Україну. Так, головною причиною
смертності у нас є серцево-судинні захворювання, тут
ми одні зі світових лідерів.
Ще одна причина зменшення кількості населення — міграція. За деякими

Похід на ринок недільного ранку оптимізму не додає.
Рум’янощокі продавці-перекупники навіть самі дивуються
теперішнім цінам на головний
стратегічний продукт українців. Добре сало з хазяйської
свині, смаленої соломою,
коштує 180 гривень за кілограм. Такого світ не бачив.
— Тепер то делікатес для
багатих, — жартують по той
бік прилавка. — Беріть шинку,
дешевше вийде…
Жінки торгуються, хтось
погоджується на зовсім тонке
сальце «на зажарку», напевне
з преміксної куці, хтось купує
старе, пожовкле — з банки, яку
дістала з сумки літня сільська
жінка. Зізнається, що на такий
попит і виторг не сподівалася,
а за виручені гроші планує купити олії, бо ж скоро піст, а цей
продукт теж добряче подорожчав з початку року. І домашні
яйця видаються золотими,
і якісної, натуральної «молочки» не докупитися, бо ж тепер
корів у селах мало хто тримає.
— Давно вже в нас харчі, як і ліки, й побутова хімія,
дорожчі, ніж у Польщі або Чехії, при тому, що зарплати —
не порівняти та ще й знайти
роботу не всі можуть. Мій
сусід батьківське хазяйство
в селі продав, щоб оформити
документи на виїзд, уже шостий рік в Іспанії, — вкотре
за кілька годин чую виправдання трудової міграції.
Схоже, й Україну ми
сприймаємо як рідну стару
хату з «виходком» за хлівом:
і дорога вона нам, і любимо
її, але некомфортно, нелегко
в ній жити. А зробити ремонт,
подбати про зручності й лад
снаги не вистачає. n

n Усе для перемоги!

Завдяки луцьким медикам усмішки
захисників України на передовій
будуть щасливішими
Стоматологи з
обласного центру
вирушили на фронт,
аби лікувати бійців

Фото із сайту pershyj.com.

Сергій ВИШЕНЬКА

е вже четверта поїздка луцьких дантистів
Антона Василюка,
Володимира Пацика, Дениса Гладкова, Романа Дантисти таким чином хочуть віддячити
військовим за відвагу та патріотизм.
Чорненького, Катерини
Нагірної, Іванни Мартинюк,
Володимира Мицака та Дмитра Василюка у Карлівку, де розташовується кабінет волонтерів «Тризуб-дентал», до облаштування якого долучалися спеціалісти з усіх куточків України.
— Ми проводимо всі маніпуляції, яких потребують наші
бійці, на безоплатній основі: видалення, імплантація, лікування. Вже вчетверте їдемо, і кількість лікарів, які хочуть до
нас приєднатися, постійно збільшується, — розповів Антон
Василюк. n

Ц
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n Спеціальний репортаж
Фото Марії КАРАЗІЇ.

Нетверезий водій збив двох
дітей і втік
Порушник залишив на місці аварії 13-літню
дівчинку, яка везла на ровері свого 3-річного
братика
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ТП сталася в Берестечку Луцького району. За
кермом автомобіля Renault Megane Scenic
перебував 42-річний житель села Кутрів. Він
збив двох дітей, які їхали на велосипеді в попутному напрямку. Правопорушник залишив місце ДТП.
Внаслідок автопригоди 13-літня дівчинка отримала
тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Горохівської лікарні з підозрою на закриту черепно-мозкову
травму. На щастя, малолітній хлопчик не постраждав.
Відомо, що водій був п’яний. Деталі ДТП з’ясують
правоохоронці. Машину у чоловіка вилучили. n

Д

На видноколі — вулиця Волі.

Шахраї приїхали до діда
по 57 000 гривень прямо в село

«Островки — це по-рускі,
а ось Острови…»

Чергову жертву зловмисники знайшли
на Рожищенщині
Лариса КРИВЕНЬКА

а гачок аферистів втрапив 72-річний житель села Вишеньки Луцького району. Чоловік сам не зрозумів, як прийняв пропозицію незнайомців, які приїхали в село, купити
генератор за 57000 гривень.
Розгледівши покупку уважно, господар з’ясував, що вона стільки не вартує. Продавці ж, отримавши велику суму грошей, швидко гайнули
з населеного пункту. Поліцейські закликають краян бути пильними, купуючи речі в неперевірених
магазинах. n

30 жовтня 2019 року на прохання жителів село Островки
Маневицького району (зараз Луцького, Колківська
територіальна громада) перейменували на Острови

Н

22-річний п’яний молодик скоїв
ДТП, що спричинила смерть
священника
Аварія сталася ввечері 14 листопада на
проспекті Василя Мойсея у Луцьку. У ДТП
постраждав відомий на Волині релігійний діяч
Олег Ведмеденко. Від отриманих травм він
помер наступного дня в лікарні
Тетяна МЕЛЬНИК

’яний 22-літній житель села Жидичин, керуючи легковиком Mazdа, виїхав на тротуар та збив 60-річного пішохода – єпископа Олега Ведмеденка, засновника та ведучого Біблійної школи духовного вдосконалення. Водій намагався втекти з місця трагедії, однак його
затримали патрульні поблизу РЦ «Промінь». Результати
освідування показали в його крові 1.27 проміле алкоголю.
За життя священника до останнього боролися лікарі,
однак вранці 15 листопада він помер.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінал. Водію загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Розслідування
смертельної аварії контролює керівництво обласної прокуратури. n

П

Купив в інтернеті «права»
і... здався поліції
Зрозумівши, що втрапив на гачок ошуканців,
бідолаха не посоромився і сам звернувся до
правоохоронців
Аліна ВІТИНСЬКА

учанин зізнався, що замовив у мережі посвідчення
водія категорії А, попередньо переказавши за послугу 1000 гривень. Після того, як забрав посилку
на пошті, заплатив «продавцю» ще три тисячі. Однак чоловіка насторожило, що «документ» відсутній у додатку
«Дія», і він звернувся до патрульних. Прибувши за викликом, інспектори встановили, що у 19-річного заявника – «куплене» посвідчення водія з ознаками підробки
документа. Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу. А лучанин залишився
без грошей і без прав керувати машиною. n

Л

Фото Марії КАРАЗІЇ.

Марія КАРАЗІЯ

ри вулиці, 67 дворів, близько 250 жителів. Одна отара
овець, табун корів та коней, а ще гуси, кури, ну і все, що
й повинно бути у господарстві.
Село кукурікає, тьохкає, муркоче,
булькоче у ставках німими карасями, бряжчить плугами та косами. А ще пахне квітами, травою,
свіжою ріллею і яблуками (певно,
через те, що цих фруктів родить
найбільше).
Чому саме така назва села?
За оповідками старожилів, колись тут була суцільна вода. Лише
з часом вона почала висихати,
а на її місці утворилися так звані
«острівці», на яких люди зводили
помешкання. Для когось це місце
стало островом порятунку, єдиного прихистку, і, завдячуючи їм,
через десятиліття праці, розбудови, перетворилося на справжні
Острови — місце тепер уже мого
затишку.
Здавалось би, нічого особливого, звичайний населений пункт,
таких в Україні сотні. Ті ж садки,
ті ж лелеки, ті ж неполатані дороги,
хоч і освітлені кількома ліхтарями.
Функціонує єдиний магазин, інколи збирає на перемовини голову
з острівчанами побілений клуб,
з Божою милістю зустрічає парафіян старенька капличка. Щоденна
праця, гуркотіння тракторів, гамір
дітей — усе це створює справжню
сільську ідилію, усе це — Острови!
Але за цією «нічогоособливістю»
ховається щось більше. Як і кожна
місцина, моє село має свою історію.
Вона залишилася у спогадах батьків
та прабатьків, у, здавалось би, міцно
змурованих стінах, у шелесті дерев,

Т

n Факт

Колись — кормовий цех, тепер — порослі на даху дерева.

які тоді були лише проростаючим
насінням. Кожен знає бодай один
її фрагмент, але, заплющивши очі
та затуливши вуха, проходять повз,
не послухавши достоту…
Пам’ятаю, як бабуся розповідала про одне таке «історичне»

плями зі стелі. Вона знає, що
незабаром залишиться лише
пилом, купою каміння, з якої
ще, можливо, хтось змурує непоганий фундамент, та і тільки.
Ось у цій історії і є прихована
унікальність мого рідного місця.

праця, гуркотіння тракторів, гамір дітей —
« Щоденна
усе це створює справжню сільську ідилію, усе це —
Острови!
місце, адже колись воно було чи
не єдиним, де можна було заробити якусь копійку, — колгоспна
ферма. Тут стояли табуни корів,
телят, коней. Жінки, убравшись
у заквітчані хустки, уже з першим променем сонця йшли доїти
худобу, чоловіки бралися за заготівлю кормів. І жилося таки
непогано. Бігали діти, голосно
сміялися доярки, пахло теплим
молоком. Тепер це історія. І вона
ще й досі тут. Прилітає з вітром,
падає важкими дощовими кра-

»
Хтось байдуже мине, хтось зупиниться і підведе голову — як відомий в нашій країні графік і плакатист Георгій Шевцов, який народився під зорями нашого села. Для
когось Острови так і залишаться
звичайним населеним пунктом
з поганою дорогою та старим автобусом, який заїжджає двічі на день,
а хтось зможе розгледіти поміж
заплетених хащів проблиск сонця — теплого сонця, яке щоденно
сходить на Островах моєї любові
та затишку. n

В Україні померло 838 хворих, на Волині — 32. Вівторок, 16 листопада,
став чорним через найбільшу кількість жертв коронавірусної інфекції за попередню
добу. Усього ж із початку пандемії COVID-19 убив 1786 жителів області, з них медичних
працівників – 33. Загалом країна від ускладнень недуги втратила 78 тис. 754 людини.
Учора повідомили про 18 тис. 668 нових інфікованих в Україні за добу, померло
769 осіб. Позитивною тенденцією є те, що одужало більше громадян, аніж захворіло,
щодня зростає і число вакцинованих. На Волині напередодні було виявлено 731 випадок
COVID-19, смертей — 17.

НОВИНИ З КАМЕНЯ
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Як захистити 215 кілометрів
волинського кордону із сябрами?
Фото із сайту dspu.gov.ua.

У зв’язку із кризою
на польськобілоруському рубежі,
який атакують мігранти,
у понеділок очільник
Любешівської громади
Олег Кух провів нараду,
яка стосувалася
питань щодо
ситуації на кордоні
Любешівщини
з Білоруссю — його
охороняє відділ
прикордонної служби
«Дольськ»

У Маневичах через пустощі
з газовим балончиком
евакуювали учнів
Ця подія сталася ще 11 листопада
в Маневицькому ліцеї №1 імені Героя України
Андрія Снітка
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки з територіальної
оборони підполковник Ігор
Горпинко зазначив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.
У зв’язку з цим буде проведено оповіщення та збір ба-

воє школярів розприскали невідому речовину у вигляді газу у приміщенні класу, учні якого перебували
на уроці фізичної культури в спортивному залі. Внаслідок цього 15 підлітків віком 11–13 років відчули нездужання та були доставлені бригадами екстреної медичної
допомоги в КП «Маневицька багатопрофільна лікарня» зі
скаргами на явища ядухи, сльозотечі, першіння в горлі,
нудоти, а в поодиноких випадках блювоти.
Всіх дітей оглянули черговий лікар, педіатр, реаніматолог у присутності батьків. Було проведено невідкладні
заходи. Частину учнів після надання медичної допомоги
та стабілізації стану здоров’я в супроводі рідних було відпущено додому. П’ятеро — госпіталізовані до лікувальної
установи на додатково розгорнуті ліжка під нагляд медичного персоналу.
На місце події керівництво ліцею викликало відповідні служби для подальшого з’ясування всіх обставин інциденту. Питання щодо вирішення проблем, які виникли
внаслідок цієї події, та подальшого недопущення подібних
випадків перебуває на особистому контролі керівництва
селищної ради та адміністрації закладу. Маневицький
селищний голова Олександр Гаврилюк висловив подяку
працівникам Маневицького відділення екстреної медичної
допомоги та працівникам КП «Маневицька багатопрофільна лікарня» за оперативну професійну і злагоджену роботу
у наданні допомоги постраждалим учням. Цей випадок,
зазначається на сайті селищної ради, ще раз засвідчує, що
Маневицька лікарня повинна мати статус опорної, аби жителі Маневицької та сусідніх громад змогли отримати кваліфіковану медичну допомогу у найкоротший термін. n

готується до різних сценаріїв розвитку ситуації
« Україна
на польсько-білоруському кордоні.
»

У всіх населених пунктах громади
підведено швидкісний інтернет

Д

Богдана КАТЕРИНЧУК

Ї

У багатьох місцях кордон між Україною і Білоруссю чисто символічний.
Найретельніше контролюється в пунктах пропуску.

ня лінії кордону та готовність
усіх підрозділів до недопущення можливого прориву
на територію України незаконних мігрантів із Республіки Білорусь.
Загалом підрозділи Луцького прикордонного загону
охороняють ділянку державного рубежу із Білоруссю
протяжністю майже 215 кі-

лометрів. Зокрема, з цією
країною межує Ковельський
район, до якого після укрупнення увійшли Ратнівщина
і Шаччина з їх пропуск ними
пунктами. 15 листопада у залі
засідань райдержадміністрації під головуванням заступника очільника РДА Галини
Коляди відбулася нарада
з питань забезпечення національних інтересів у сфері
захисту державного кордону
з участю відповідальних працівників.
Заступник начальника

n Кримінал

тальйону територіальної оборони, який у подальшому залучатиметься до здійснення
заходів охорони державного
кордону. «З метою належного
реагування на ситуацію, що
склалася, маємо діяти скоординовано, чітко виконувати завдання, поставлені
на державному рівні перед
органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування району», — наголосила
перший заступник голови
райдержадміністрації Галина
Коляда. n

n Фотофакт

Від отриманих травм
потерпілий через два
тижні помер

Фото з фейсбук-сторінки НПП «Прип’ять-Стохід».

Прокурори Маневицького відділу
Камінь-Каширської окружної прокуратури
скерували до суду обвинувальний
акт у кримінальному провадженні про
вчинення 37-літнім жителем Прилісного
Камінь-Каширського району вбивства
через необережність
Площа озера Люб’язь 5,19 км2.

лідство встановило, що вдень 6 вересня
цього року чоловік, перебуваючи в оселі
знайомого в рідному селі, під час сварки вдарив господаря — той упав та вдарився
потилицею, отримавши ушкодження, від яких
через два тижні помер.
Обвинуваченого у вчиненні цього злочину,
котрий щиро розкаявся у скоєному, очікує покарання. Згідно із санкцією ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України вбивство, вчинене
через необережність, карається обмеженням
волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням
волі на той самий термін. n

Маневицька селищна рада взяла участь у державній
програмі «Інтернет-субвенція-2021» та отримала
858 тисяч гривень з державного бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення
широкосмугового доступу до «всесвітньої павутини»
в сільській місцевості
Марина ЛУГОВА

ідділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та комунальної власності Маневицької
селищної ради провів тендер на закупівлю цієї послуги. За
його результатом виграла фірма ТзОВ «Бізнес і технології». Підрядником виконані роботи щодо підведення швидкісного інтернету до шести сіл громади, зокрема Майдан,
Мала Яблунька, Набруска, Новосілки, Підгаття, Софіянівка.
У закладах соціальної сфери згаданих населених пунктів
наявний інтернет зі швидкістю передачі даних за допомогою кабелю не менше 500 Мбіт/с, а з використанням
мережі Wi-Fi не менше 100 Мбіт/с. Відповідно до порядку надання інтернет-субвенції соціальні заклади будуть забезпечені покриттям Wi-Fi-мережі та отримають
безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.
На кінець першої декади листопада усі населені пункти
громади мали доступ до швидкісного інтернету. n

В

Чаркування закінчилося
пограбуванням

Наталія МУРАХЕВИЧ

С

9

n Пульс тижня

n Резонанс

ї учасники обговорили
порядок взаємодії та подальші дії правоохоронних
органів, Державної прикордонної служби України та органів місцевого самоврядування у зв’язку з додатковими заходами із забезпечення
захисту державного кордону
на місцевому рівні (протяжність його в межах Любешівської громади — 57,3 кілометра). Йшлося й про залучення
до відповідних заходів громадських формувань та сил
територіальної оборони.
За повідомленням представників силових структур,
наразі проводиться певна
робота щодо посилення захисту кордону з Білоруссю — на території громади
для підсилення державного
кордону вже дислокуються
військовослужбовці, чисельність їх буде збільшуватися
відповідно до ухвалених заходів захисту.
Питання охорони державного кордону стало головним у поїздці голови
Камінь-Каширської райдержадміністрації Ольги Ващук
на терени Любешівської
територіальної громади.
15 листопада Ольга Петрівна відвідала пункт пропуску
«Дольськ». Під час робочих
зустрічей першочергово йшлося про технічне оснащен-
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Із листопада забороняється
вилов водних біоресурсів
на зимувальних ямах
ещодавно працівники відділу державної охорони спільно із старшим науковим співробітником Національного природного парку
«Прип’ять – Стохід» Юрієм Корхом визначили в натурі
на озері Люб’язь, що на Любешівщині, три поглиблені
ділянки, де зазвичай скупчується риба, межі яких позначили помаранчевими буями. До речі, пересічна
глибина цього озера — 2,1 м, найбільша — 3,8 м. n

Н

Минулої неділі до поліції із заявою звернувся
30-літній житель Підбороччя Камінь-Каширського
району
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

оловік повідомив про грабіж. З’ясувалося, що під
час розпивання спиртних напоїв у райцентрі двоє
візуально знайомих хлопців відібрали у нього гроші.
Поліцейські оперативно встановили, що правопорушники — раніше судимі жителі міста Каменя-Каширського
та села Воєгоща. 33-літнього і на п’ять років старшого
молодиків затримали. Відомості слідчі внесли до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести
років позбавлення волі. n

Ч

«Жодна людина не
може стати більш
чужою, аніж та,
яку ти в минулому
любив».

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Німецький
письменник
Еріх Марія РЕМАРК.

Фото з домашнього архіву родини КОЗУБІВ.

Буває, йдеш на зустріч з людьми, нічого
не знаючи про них, чи зовсім мало. Цього
разу ситуація інша: про сім’ю Козубів, про
їхніх трьох доньок чула ще тоді, як глава
сімейства очолював пресслужбу Луцького прикордонного загону й був частим
гостем у редакції нашої газети, організовував для журналістів поїздки на кордон.
Молодий тато при нагоді розповідав про
своїх дівчаток – які вони, чим тішать. А в
останні роки час від часу мала можливість
у соцмережах «зустрічатися» із цим сімейством. І вже не маленьких доньок бачила
за словами чоловіка, як колись, а дорослих.
В одному з дописів пан Богдан вітав найстаршу Ірину з 26-літтям, радів із того, що
вони з дружиною стали дідусем і бабусею.
А в іншому – ділився приємною новиною:
«Ще одна моя дівчинка змінила прізвище.
Дивно мати тільки донечок у сім’ї, адже Козубів усе меншає та меншає. Але я щиро
радий з того, що мої діти вже такі дорослі.
Маринко та Сашко, вітаю вас ще раз із цим
світлим днем! Нехай ваше кохання не згасає... Пронесіть його через усі негаразди та
перемоги...» Найменшій Даринці слав поздоровлення з успішним закінченням школи
та вступом до столичного вишу.
Ну а коли 5 листопада цього року
з’явився пост у зв’язку з черговою датою
шлюбу Козубів, то стало ясно, що це ж
готова адреса сім’ї для ведучої рубрики
«Любить! Не любить». Ось воно, одкровення пана Богдана: «27 років минуло, як я поєднав своє життя з найкращою дружиною.
Чи пошкодував хоч раз, що обрав саме її?
Ні разу! Ніжна, але водночас вміє за себе
постояти, сором’язлива, але впевнена в
собі, спокійна, але справедлива. Вітаю
тебе, серденько, з нашим Днем... Кохаю
тебе, ти моє повітря та мій всесвіт. Ціную
тебе та поважаю». Залишалося напроситися в гості до подружжя, що я й зробила.
І, до речі, коли прийшла до Козубів, то в
їхньому затишному будинку ще була атмосфера свята, про яке свідчив розкішний
букет троянд, подарований дружині, і весільне фото на видному місці.

де собі на щастя кидати монету.
я б тобі, звичайно, все це розказав.
та якщо відверто — я не знаю, де ти.
і тому блукаю в листопаді сам.
м. Київ. n

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
ххх
Мені 32 роки, живу в сільській місцевості, не
п’ю, не курю, самотній, житлом і матеріально забезпечений. Шукаю жінку віком 25–40 років для
створення сім’ї. Дитина, якщо вона є, на заваді
не буде. З поганими звичками та заради розваги
прошу не турбувати. Мій тел. 0989058399.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник,
не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років,
зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із
сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Мені 61 рік, не п’ю, не курю. Познайомлюся з жіночкою для створення сім’ї. Мій тел.
0980111962.
ххх
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився від
самотності, якому хочеться відчути підтримку у
цьому непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені людина, яка веде здоровий спосіб
життя, цінує взаєморозуміння, теплоту та щирість стосунків. Мій тел. 0687789691.

Наші герої – рівненчани: вона – із села
Подоляне, він – із Башиного, що в Гощанському районі. Вперше зустрілися, коли
Богдан навчався в Хмельницькому, готуючись до служби у прикордонних військах.
Це було, як пригадують, у січні 1994-го,
перед самим Різдвом. Курсант мав канікули й був удома. А того дня вони з бать-
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ком у хазяйських справах приїхали в село,
де жила Катерина. У хату до майбутньої
дружини потрапив, оскільки приятелював
з її швагром.
– Але тоді ми навіть не познайомилися, – каже жінка. – Це сталося більш як через місяць. Запам’ятала, що було якраз
13 лютого. Хоч це число і вважають поганим, бо ж то чортова дюжина, для нас воно
виявилося щасливим.
– Дружина у мене скромна... Не все
говорить про той день, той момент, коли
ми познайомилися, – додає чоловік. – Я
вийшов з хати покурити. А Катя в цей час
випустила маленьку собачку на вулицю.
Поки той гуляв, вона стояла на порозі,
тримаючи руки за спиною. Я звернув на

це увагу й спитав, чого вона їх ховає. І тоді
Катя показала свої руки. А вони вже, як у
селі, – зі слідами праці по хазяйству. Ось
тоді й сказав їй: «Не ховай... Може, якраз
ці руки принесуть тобі щастя». Повз моє
око не пройшло, що переді мною не просто юна, гарна дівчина, а ще й трудяжка...
Тієї зими майбутня пара більше не
бачилася. Богдан поїхав на навчання до
Хмельницького. А оскільки тоді мобільного зв’язку не було, то спілкувалися лише
в листах.
– 15 послань одержала від нього за час
розлуки, – розповідає Катерина. – І всі
вони, крім першого, яке десь загубилося,
збережені нами. Коли недавно наші доньки їх читали, то із захопленням говорили

Не важливо,
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Передплата — 7 гривень на місяць!
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І це не просто слова задля гарної події чи, як мовиться, напоказ: це почуття, якими
чоловік живе. А в їх взаємності пересвідчилася, коли спілкувалася із подружньою
парою — Богданом і Катериною Козубами, коли почула від жінки її лаконічне й щире:
«Я за чоловіком, як за кам’яною стіною!». Яких ще компліментів треба мужчині?
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Подружжя з доньками й онуком.

І після 27 років спільного життя
каже дружині: «Ти – моє повітря
та мій всесвіт…»
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«Моя головна —
і єдина робота
це нніколи не
підводити
королеву»
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ТАнКе КОХАВ ТАнКе КОтХ
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АВТАК
не КОХ

Разом з онуком Козуби посадили
біля свого будинку вишеньку – це і буде
їхнє червоне дерево, яке символізує
27-ліття шлюбу.

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ
ГАЗЕТА
ніхто
З ВІРУСОМ ЛЮБОВІ ТАК
не КОХАВ
«Найстрашніша
жінка світу»?
— ПРОЧИТАЄШ Але кохана і щаслива!
І ЗАКОХАЄШСЯ!!!

вірна
№10 Ціна дого

ras.err.ee.

ніхто

«НЕ ХОВАЙ РУКИ – МОЖЕ, ЯКРАЗ
ВОНИ ПРИНЕСУТЬ ТОБІ ЩАСТЯ»

Цей знімок був сюрпризом батькам
від дітей на срібне весілля – завдяки
сучасним технологіям фото вже не чорнобіле, як в оригіналі.

60799
(для читачів інших областей).

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

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

Сільський
музикант,
овдовівши,
став для
сина і татом,
і мамою

Зворушлива історія — на с. 10 – 11

с. 3–5

Фото Катерини ЗУБЧУК.

вулиці, провулки я вивчав роками —
знаю, де бажання кожен шепотів.
де яку споруду рухати руками,
де минали сотні — ще до нас —
життів,

Фото із сайту pixabay.com.

тихі засинають, злі кричать
що-небудь,
добрі носять їжу дворовим котам.
і таке красиве в цьому місті небо.
був би трохи вільним — мабуть,
жив би там.

ІС ТОР

«КОЛИ КОМАНДИР ЧАСТИНИ
ВРУЧАВ МЕНІ ПОГОНИ
ПІДПОЛКОВНИКА, ТО СКАЗАВ:
«А ДРУЖИНА ЗАСЛУГОВУЄ ЗВАННЯ
НА СТУПІНЬ ВИЩЕ»

«ЧИ ПОШКОДУВАВ Я ХОЧ РАЗ,
ЩО ОБРАВ ЗА ДРУЖИНУ САМЕ ЦЮ
ЖІНКУ? НІ РАЗУ!»

а у нас тут, знаєш, в листопаді
тепло,
тільки часом вітер ніби з ніг зіб’є.
засвітились на ніч ліхтарі, аптеки
і домашні вікна — жодне не моє.

на
огговвірірна
№5 Цінаа ддоговір

Два шлюби Ігоря
Стравінського
Фото з сайту younglibzp.com.ua.

Катерина ЗУБЧУК

Тетяна ВЛАСОВА

.uaa
m.ua
n.com
l yn.co
voly

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n Ніхто, крім тебе

n Куточок поезії
Я Б ТОБІ,
ЗВИЧАЙНО, ВСЕ ЦЕ
РОЗКАЗАВ...

ДУШІ
ІС Т О Р ІЇ Д Л Я

n Почуття славетних

Фото із сайту tsn.ua.

«Як з козла
молока»:
Ніна Матвієнко
розійшлася
з чоловіком після
50 років шлюбу
Фото із сайту instagram.com/tonya_matvienko.

Подробиці — на с. 8

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

Делікатна тема — на с. 6 – 7

про те, як «тато вмів залицятися до мами».
Зустрілися вони навесні перед Великоднем. Разом пішли до церкви паску
святити. За словами жінки, всі допиту-

моє око
« Повз
не пройшло, що переді
мною не просто юна,
гарна дівчина, а ще й
трудяжка…

»

валися, хто ж то з нею (село маленьке,
тож новачка зразу запримітили). Вона,
не розгубившись, казала, що брат. І чула
у відповідь: «Ви такі схожі!». А влітку, по
суті, після заочного спілкування й лише
тижня зустрічей, Богдан запропонував
Катерині руку й серце. 7 серпня були заручини, 10 вересня, якраз на день народження Каті, вони зареєстрували шлюб, а
5–6 листопада відгуляли весілля, переживши трепетне дійство – таїнство вінчання. До квітня 1995-го, поки Богдан ще
навчався, молодята винаймали квартиру в
Хмельницькому. У травні в них народилася
їхня найстарша, Ірина.
– На цей час ми були в моїх батьків, –
розповідає жінка. – Тож наша перша донька – подолянська. У день хрестин, коли
гості сиділи ще за столом, Богдан поїхав
у Львів на розподіл.
– Власне, – уточнює чоловік, – я сам
себе «розприділив»: оскільки в армії з
п’ятнадцяти років (навчався у Львівському Суворовському військовому училищі),
то мав право вибору. І найкращим варіантом був Луцький прикордонний загін, куди
й попросився з думкою, що це ж додому
буде близько.

Це сьогодні у подружжя Козубів свій
гарний будинок, у якому справили новосілля в цьому році. А починалося їхнє
сімейне життя з винайманих квартир
у Луцьку, з гуртожитка у Києві (чоловік
дев’ять місяців навчався в столиці на курсах підвищення кваліфікації). Лише через
сім літ дочекалися свого житла. І коли в
розмові з подружжям ми згадали освідчення Богдана в коханні своїй Катерині в
день 27-річчя шлюбу, то з почутого зрозуміла: за цим лаконічним одкровенням
– дуже багато з прожитого й пережитого.
Ось що, зокрема, наш герой розповів:
– У сім’ї в нас першу скрипку грає
Катя. Мабуть, із самого початку це було
пов’язано з моєю роботою – ненормованою, з частими й тривалими відрядженнями. Я ж прийшов у Луцький прикордонний загін у середині 1990-х. А це час, коли
кордон намагалися перетнути нелегали з
країн Азії, Африки, пробиваючись в Європу. А ще ж – контрабанда... І ніхто нікому
не казав, куди командирують. Бувало,
що їхав на тиждень, а Катя не знала, де я.
Як не вертався на ніч додому і вранці не
було від мене вісточки (тоді ж жили без
мобілок), то вона, хвилюючись, дзвонила
в частину: «Де мій чоловік?». У відповідь
чула завжди одне і те ж: «Військова таємниця»…
У Богдана Козуба, який вибрав військову службу, завжди, як він тепер наголошує, був надійний тил. Катерина,
котрій не вдалося здобути педагогічної
освіти, про яку мріяла з юності (натомість
уже в заміжжі одержала диплом юриста),
все-таки в душі на все життя залишилася
вчителем. А її учнями були доньки. Жодна
з них (так вирішили на сімейній раді) не
відвідувала дитячий садок. Мама сама готувала їх до першого класу, а згодом була
першою їхньою помічницею в навчанні –
всі вони закінчили школу із золотими медалями. Їм вона присвятила своє життя і
лише два роки тому пішла на роботу, коли
мешканці будинку, в якому жила сім’я Козубів, обрали її головою ОСББ.
До речі, як у квартирі ламався якийсь
кран й виникали проблеми з водою, а чоловіка не було вдома, то жінка не шукала
сантехніка. Біля Богдана («він ремонтував, а я стояла й запам’ятовувала все»)
освоїла й це ремесло. На підтвердження
того, як багато для нього, військової людини, значить надійний тил, наш герой
говорить:
– Коли командир частини Малаков
вручав мені погони підполковника, то сказав: «А дружина заслуговує звання на ступінь вище», – і дав їй погони полковника.
...Тринадцять років тому Богдан Козуб вийшов на пенсію, вирішивши, що
на першому місці в нього тепер – сім’я. З
2015-го («коли вже могли собі дозволити розкіш мандрівок»), подружжя Козубів
прилучилося до паломництва святими
місцями. Їм із дитинства дуже хотілося побачити річку Йордан, у якій хрестився Ісус
Христос, – і мрія збулася. Задумали побувати в Єгипті й піднятися на гору Синай – і
це стало реальністю. Незабутні враження
залишилися після того, як поклонилися
святиням Грузії. До речі, коли торік навесні викопали траншею під фундамент
свого будинку то насамперед поклали
туди камінці, привезені з Ізраїлю – з гори
Фавор, на якій стоїть храм Преображення
Господнього. Так своєрідно було освячено місце, де менш як через рік (вірять, що
з Божою поміччю) справили новосілля.
Де поселилася Любов подружжя, яке не
сумнівається, що їхній шлюб укладений
на небесах. n

Понад 30 років композитор прожив
у парі з Катериною Носенко.

У нинішньому році минуло
пів століття від дня смерті
цього знаменитого
композитора. Значну частину
своїх творів він, один із
найвидатніших представників
світової музичної культури
XX століття, писав
на українській землі.
Райським куточком для
творчості митець називав
містечко Устилуг поблизу
Володимира-Волинського.
Він приїжджав сюди
до родини. У серпні
1906 року у Ярмолинцях
(Хмельниччина), звідки
родом була його мати,
Стравінський покохав дівчину
«рідкісної душевної краси» –
Катерину Носенко, яка і стала
незабаром його дружиною
Марина ЛУГОВА

придане Катерина отримала землі в Устилузі,
де у 1907 році за проєктом
Ігоря Стравінського було побудовано шале (шале – невелика дача
в стилі, характерному для гірських
районів). Кожне літо до 1914 року
родина проводила тут. У власному маєтку композитор написав
16 музичних творів. Ігор Стравінський із Катериною прожив
у шлюбі понад тридцять літ. У щасливого подружжя народилося
четверо дітей: Федір, Людмила,
Святослав (у дорослому віці він
змінив ім’я і став Святослав Сулима-Стравінський на честь герба «Сулима» роду Стравінських),
а також Мілена. Молодий композитор разом із родиною щороку
зимував у пансіоні чи готелі Кларані (місто Монтре в Швейцарії),
бо його дружина хворіла на туберкульоз і не могла переносити
холодні зими Петербурга. За цей
час Стравінський зблизився з далеким родичем по материнській
лінії Сергієм Дягілєвим, який запропонував йому написати балет
для постановки в «Російських сезонах» у Парижі. Протягом трьох
літ співпраці з трупою Дягілєва
композитор створив три балети,
що принесли йому світову популярність: «Жар-птиця», «Петрушка» і «Весна священна». У ці
роки (головним чином, у зв’язку з
постановками Дягілєва) Стравінський неодноразово їздив до Парижа. Сталося так, що на початку
1914 року народилася донька Мілена, й родина не змогла поїхати
до Росії й провела літо в горах.
А затим на заваді поверненню
Стравінських стала війна, потім
революція, яка забрала у нього
маєток, гроші в банку, батьківщину. А діти є діти: старшим треба
було вчитися, малій – виростати.
Крім того, Стравінський утриму-

У

Другою дружиною стала
Віра Судейкіна – їй Стравінський
присвятив свій останній романс.

вав матір і родину сестри Катерини. До 1920-го пробули у Швейцарії, потім були важкі часи у
Франції. Згодом композитор
згадував паризькі роки як найнещасніший період свого життя. У
1938-му померла його старша
дочка Людмила, в 1939-му — дружина (похована в Парижі на кладовищі Сент-Женев’єв-де-Буа)
і його мати. З 1936 року Стравінський періодично відвідує з гастролями США. А у зв’язку з початком Другої світової війни вирішує переїхати за океан назовсім.
9 березня 1940-го він одружився
знову — на Вірі Судейкіній, з якою
був знайомий понад два десятиліття. Вона і раніше приятелювала з родиною композитора. І всі
ці роки любила Стравінського,
розуміючи, що він ніколи не залишить своєї дружини й дітей заради її кохання.
Нова батьківщина, нова дружина, нове життя… Красуня і чудовисько: немічний маленький

вже у глибокій
« Астарості,
незадовго
до смерті, коли Віра
попросить чоловіка
розписатися в якомусь
документі, раптом
замість цього напише
російською: «Как же
я тебя люблю!».

»

Стравінський і висока розкішна
Віра. Дивно, але у всіх ця пара
буде викликати відчуття повної
гармонії, чарівності і взаємної
любові. Стравінські куплять будинок в Голлівуді і проживуть разом ще 30 років, об’їздять весь
світ, який буде аплодувати геніальному композиторові, котрий
за життя став класиком. Віра постійно буде поруч із чоловіком,
ведучи його справи, виступаючи
менеджером і перекладачем.
На щоденному розкладі Ігор буде
приписувати зверху: «Сначала ти
мєня поцелуєш». А вже у глибокій старості, незадовго до смерті, коли Віра попросить чоловіка
розписатися в якомусь документі, раптом замість цього напише
російською: «Как же я тебя люблю!».
Останній його твір — ніжний
романс «Сова і кішечка» — буде
присвячений Вірі. n
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На смерть у вогні прирекли
цигарки
Минулого тижня працівники пожежно-рятувальної
служби Волинської області ліквідували 17 займань
і виявили на згарищах тіла двох людей
Оксана КРАВЧЕНКО

листопада ввечері виникла пожежа в дерев’яному
житловому будинку в селі Тагачин Турійської селищної громади. Під час її ліквідації співробітники
ДСНС знайшли тіло 46-річного чоловіка. Вогонь, що охопив хатні речі й поширився на стіни й перекриття, гасили
працівники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини
смт Турійськ та вогнеборці місцевих команд сіл Клюськ і
Радовичі. За попередніми даними, до біди призвела необережність загиблого під час куріння.
Така ж трагедія трапилася й у Ковелі, у квартирі на
8-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на
вулиці 40-річчя Перемоги. Працівники 4-ї та 19-ї Державних пожежно-рятувальних частин, загасивши вогонь, помітили тіло 82-річного чоловіка, якого теж прирекла на
смерть цигарка. n
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Як очистити міста від реклами
наркотиків?
Написи на стінах будинків із підказками, де можна
придбати психотропні речовини та «дурман»,
усім муляють очі. І ось цими днями у Ковелі
правоохоронці разом із представниками
ковельського осередку «Національного корпусу»
вийшли на вулиці, аби зафарбувати їх
Марія КАЩУК

акий превентивний захід у комплексі з іншими методами боротьби з поширенням наркотиків дає результат. Тому поліцейські просять громадян не бути
байдужими та повідомляти про написи із подібним змістом, а за можливості й самостійно зафарбовувати подібну
рекламу. Адже злочинці затягують у смертельну залежність
молодь і навіть дітей.
Цими днями у Ковелі затримали 30-річного «закладчика» наркотиків, у якого знайшли 18 пакетиків із психотропною речовиною. Усе це вилучено.
Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що нововолинець забезпечував функціонування телеграм-каналу, через який отримував замовлення, а потім робив закладки і таким чином збував наркотичні засоби. Вартість вилученого небезпечного товару
за цінами «чорного» ринку — 10 тисяч гривень.
А нещодавно у Ковельському районі поблизу селища
Голоби «промишляв» 27-річний уродженець Нововолинська, в якого виявили 10 поліетиленових пакетів із Альфа
«PVP» та три шприци із невідомою речовиною прозорого кольору. Зловмисники понесуть відповідальність, але,
на жаль, це не стає уроком для наркоділків. n

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
n Знай наших!

Чому в Турійську всі дивляться
«Танці з зірками»
Чемпіонка України, півфіналістка чемпіонату світу з бальних
танців, уродженка селища Анна Кареліна бере участь
у новому сезоні популярного телевізійного шоу
Марія КАЩУК

неділю знову за неї вболівали земляки, адже
демонстрували 11-й
випуск 8-го сезону «Танців
з зірками». Партнером Анни
Кареліної став актор серіалу
«Моя улюблена страшко» Артур Логай.
У новому випуску танцюристи виконали сальсу
і за свій виступ отримали
29 балів від журі. А у другій
частині шоу показали блискучий пасодобль, який оцінили
у 40 балів.
Після оголошення результатів голосування глядачів
Анна Кареліна і Артур Логай
стали третьою парою, яка
пройшла у фінал. n

14 листопада помер колишній лікар вузлової
лікарні станції Ковель, ковельчанин Богдан Пірог,
а у понеділок — відомий у місті залізничників
приватний підприємець Юрій Шлюєв
і багаторічний ексголова Шацької селищної ради
Віктор Сорока
Іван ПЕТРУК

огдан Пірог останнім часом працював анестезіологом у Старовижівській лікарні, захворів і перебував
у важкому стані в реанімаційному відділенні Ковельського МТМО. 18 червня йому виповнився 61 рік. Шанованого лікаря, колишнього депутата Ковельської міської
ради поховали на кладовищі у селі Колодяжне Ковельського району, де спочивають його батьки.
Як повідомляє видання Ковель медіа, приватний підприємець Юрій Шлюєв потрапив до реанімації Ковельської центральної районної лікарні з ускладненням від
COVID-19, врятувати його теж не змогли. У різний час
60-річний чоловік очолював МП «Комді», фірму «ОлШе»,
ТОВ «КП Верес», спільні польсько-українські фірми «Євродом» та «Міст», ТОВ «Бетонник», Ковельське відділення
Асоціації платників податків України. Він двічі обирався
депутатом Ковельської міської ради.
Віктор Іванович Сорока у Шацьку присвятив керівній посаді 20 років, очолюючи орган місцевого самоврядування
протягом чотирьох каденцій: з 1994-го по 2014-й. n

Б

Фото з сайту konkurent.ua.

У

«Вона — одна на мільйон. Моя партнерка — дивовижна, добра й чуйна
дівчина», — так охарактеризував уродженку Турійська Анну Кареліну
28-річний актор Артур Логай.

n Гучна справа

Стероїди доправляли
в Європу через Ягодин

Т

Пішли з життя,
ледь переступивши 60

www.volyn.com.ua

СБУ ліквідувала транснаціональний канал нелегального
збуту сильнодіючих речовин. Одного з учасників угруповання
затримали на спробі нелегального переміщення партії
анаболіків до ЄС через міжнародний митний пост на Волині
Іван ПЕТРУК

к інформує пресслужба
відомства, в ході слідчооперативних дій у Києві
нейтралізували міжнародне
злочинне угруповання, яке заробляло на поставках анаболічних стероїдів. Це синтетичні
сполуки, що є аналогами чоловічих статевих гормонів андрогенів. Переважно їх використовують для того, щоб наростити
м’язову масу і поліпшити фізичну форму. Однак дуже мало
відомо про довгостроковий
вплив цих речовин на організм.
Тому уряди багатьох країн вжили заходів щодо захисту громадян, прийнявши закони, які кон-

Я

тролюють поширення стероїдів.
Встановлено, що учасники
групи налагодили схему незаконного переправлення за кордон сильнодіючих речовин. Контрабандний товар вони отримували від своїх спільників з однієї
з країн Східної Азії. Одержану
продукцію пропонували іноземним клієнтам, яких знаходили
через спеціально створені сайти.
Для відправлення стероїдів
замовникам ділки використовували сервіси міжнародного
поштового зв’язку або залучали
своїх кур’єрів. Гроші за товар отримували на банківські картки.
За попередніми даними, за декілька місяців протиправної ді-

переважно
« Стероїди
використовують для
того, щоб наростити
м’язову масу
і поліпшити фізичну
форму.

»

яльності учасники групи отримали «прибуток» у понад 5 млн
гривень.
СБУ викрила одного з них
на спробі нелегального переміщення партії анаболіків до ЄС
через міжнародний митний пост
«Ягодин» у Волинській області.
Заборонені засоби чоловік приховав серед особистих речей.
У ході обшуків за місцями перебування зловмисників
правоохоронці виявили велику
кількість підготовлених до збуту стероїдів; засоби зв’язку
і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Тривають слідчі
дії. n

n На службі у громади

Для людей з інвалідністю
«відкривають двері»
У Ковельському міськрайонному територіальному
медичному об’єднанні встановили перший
у місті (і поки що єдиний) зовнішній ліфт для осіб
із особливими потребами. Разом із монтажем нова
конструкція обійшлася в 400 тисяч гривень
Марія КАЩУК

ро це на своїй офіційній
сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ковеля
Ігор Чайка. Новий ліфт безпечний
і зручний, з широкою платформою, на якій легко розміщається
візок. Конструкція із подвійним
запасом міцності та можливістю
регулювати хід, самостійно зупиняти кабіну тощо. Вантажопідйомність — понад 300 кілограмів.

П

Ліфт встановили під час ремонту, який протягом двох місяців
своїми силами робили працівники Ковельського МТМО. Матеріали закуповували на зекономлені
кошти бюджету медичного об’єднання.
На першому поверсі — амбулаторія, а на другому — госпрозрахункове відділення. Генеральний директор Ковельського
МТМО Валентин Вітер показав
спеціально облаштовану для від-

відувачів кімнату очікування,
оновлені кабінети лікарів, маніпуляційну, санітарно-гігієнічну зону,
належно обладнану для людей
з інвалідністю.
«Залишилося завершити заїзди до будівлі. І перший та поки що
єдиний об’єкт у Ковелі, який повністю забезпечений інклюзивністю,
до роботи готовий», — написав
Ігор Чайка.
Відзначили ковельчан за турботу про людей з інвалідністю
і в Києві, де відбулася церемонія вручення нагороди «Відкриті
двері». Одним із найдоступніших
закладів України визнали громадську вбиральню в парку імені Тараса Шевченка, що в Ковелі, яка
у категорії «Публічний простір»
зайняла 2 місце. Про це повідомила прессекретарка громадської
організації «Добродія в дії» Ольга
Яренчук. n
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ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

n Особливий випадок

Замість учителів музичної
школи, які не вакцинувалися,
взяли на роботу щеплених
Антивакцинатори хотіли працювати
дистанційно
Олена КУЧМА

Фото з сімейного архіву Надії СТЕПАНЮК.

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

П

«У НАС ДВІ ПРАЛКИ
Й 10-ЛІТРОВА КАСТРУЛЯ
ДЛЯ БОРЩУ»

— Як сідають їсти, у нас такий шум!
Як на ринку! Ми зробили гарну окрему
їдальню, щоб разом поміститися. Кожен по слову скаже і… — багатозначно
усміхається Надія Степанюк.
Такими «балакучими» є вихідні
та вечори й ранки у будні. Жінка розказує, як відвозить одного в нововолинську школу, інших — у школи й садочок в Суходоли… А тоді вертається й
з донькою, яка працює її помічницею,
беруться за прибирання й приготування страв. Мама великої сімейки
не приховує, що тишу вона дуже цінує,
але не надмірну:
— Повірте, як у навчальні дні їх
нема до 16.30, то вже не знаю, чим
себе зайняти! Я перероблю все на світі і чекаю їх. До обіду ми приберемо,
наваримо, напечемо. А як приходять,
то час летить — вже рух. У вихідні о 7-й
хочуть їсти. Раненько встаю й печу
оладки. Знову рух. Це є життя. А люди
дивуються.
Їжа — окрема тема і чітко вивірені
цифри. Пані Надія звикла рахувати порівняно великими:
— Суп-борщ варимо у 10-літровій
каструлі. А макаронів нам треба 2 кілограми на раз. Гречки — кілограм,
рису — півтора. У мене є спеціальні баночки на порцію. 6–7-літрова каструля
каші йде тільки так. Як торт — то великий, як пироги — то дуже багато,
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n Пульс тижня

Мама першої на Волині
патронажної сім’ї:
«Нас уже сімнадцять!»
ані Надія — мама не проста.
Першими на Волині вони разом із чоловіком Олександром, маючи восьмеро усиновлених
та двоє прийомних дітей, зважилися
на патронатну сім’ю. Тобто соціальна
служба на певний час передає їм діток
із родин, де батьки стали на «кривий
шлях», даючи останнім шанс виправитися. Хлопчики й дівчатка з таких
сімей можуть жити у їхньому будинку
до пів року. За утримання й виховання
патронатних дітей держава платить
зарплатню. Надія розповідає, що, хоч
і налаштувалася завдяки спеціальним
курсам, що це її робота, усе ж для неї
це дещо більше, бо щиро вболіває
за усіх нинішніх п’ятьох «своїх патронатних»:
— Я дітям пояснюю, що вони
в мене не назавжди. Однак дуже звикаю до них: вони мені такі ж, як і ті, яких
колись брала на усиновлення. Тільки
обставини інші, бо воджу їх на зустрічі з їхніми мамами. Частинку себе
все одно віддаєш… Переживаю дуже
за їхні долі! От зі старшенькою патронатною (їй 12 років) багато розмовляю:
хочу, щоб вона уникла таких помилок, як її мама робила, щоб розуміла
те життя. Вона ж така людина, що хоче
свободи… Невідомо, як обернеться,
та якщо когось із них заберуть у притулок — хоч раз на місяць, але буду їх
навідувати.
Жінка в деталях розповідає про
кожного зі «своїх патронатних». Знає
їхні вдачі, чим люблять гратися, перелічує, чого навчилися в її сім’ї. Приміром, згадує: показувала, як митися,
одному з хлопчиків, який зовсім розгубився у ванній. «Стояв, як стовпчик»…
А тоді із задоволенням перемикається
на звуки свого багатодітного дому.

18 листопада 2021 Четвер

«Постійно своїм дітям пояснюю, що всі вони мають захищати
одне одного, не сваритися».

не любов Божа і не Його благодать — не було б
« Якби
і нашої сім’ї. Це Він вселяє любов до дітей і дає
мудрість, терпіння для їх виховання.
а як піца — то п’ять бляшок. Пельменів — 5 кілограмів на раз. Іноді купуємо, але й ліплю часто: за пару годинок
300–350 штук, великі, домашні. Надія
наголошує, як важливо для неї мати
запаси. Гроші можуть закінчитися,
а морозилка і її баночки повні мають
бути завжди. Так спокійніше. Щоб змалювати повну картину свого господарства, додає, що мусили з чоловіком
підшукати другу пралку, бо одна «не
встигала».
Надія Степанюк видається жінкою,
сповненою життєвої енергії та упевненості в своїх діях. Запитання «Як ви
з усім справляєтеся?» викликає у неї
усмішку.
«У ГОСТІ НАС НЕ ЗАПРОШУЮТЬ,
АЛЕ МИ НЕ ОБРАЖАЄМОСЯ»

Вона запевняє, що тепер фізично
майже не втомлюється. Це могло траплятися з нею раніше, поки не зрозуміла, що мусить зайнятися і трудовим
вихованням. Надія Степанюк розповідає, як методом проб і помилок вони
з чоловіком прийшли до ось якого винаходу:
— У кожного з дітей свої обов’язки. От у нас є дві старші Насті (одна
патронатна, одна моя), то вони через
день миють посуд. А Діанка відповідає
за сортування випраного одягу. Інші —
за витирання столу. Вікуся, буває, забуде взуття по поличках розставити,
то кажу: «Віка, взуття». От 15 соток картоплі мали, то вийшли гуртом і за 3 години в нас уже чисто було на городі.
Хоч за потреби помагаю, звісно.
Як ділили хатні справи? Разом сіли,
поговорили, що у великому домі треба
дружно порядкувати. Діти погодилися,
і кожен регулярну роботу вибирав сам.
Нині у Степанюків найменші трирічки й
ті відповідають за іграшки.
На запитання про відпочинок пані
Надія вкотре всміхнулася:
— Вдома це, певно, вважається,
коли діти в школі і в садку, а я сама

»

в тиші. Спокій такий… Люблю книги, Біблію можу почитати. Не приховую, що
й у фейсбук заходжу, як багато хто. Телевізор рідко дивлюся: зазвичай, він
на мультики налаштований.
Продовжує думку, що колись мали
традицію ходити в кафе. Але з патронатними їх на п’ятеро більше, то вже
складніше. А щоб хтось залишився
вдома — такого Надія й припускати
не хоче. Каже, що через супербагатодітність у гості їх не запрошують. Хіба
з кимось одним. Та мама Надія не ображається й від такого відмовляється
сама: не хоче, щоб хтось з її нинішніх
15 дітей почувався обділеним. Головне, каже, щоб було їм добре і спокійно:
— Ми говоримо про все з ними:
знаю, коли приховують поганий настрій. Сидимо з кимось іноді годинами, буває, що одну й ту ж тему можемо проговорювати багато разів. Наголошую дітям, що ми ділимося усім.
А я стараюся бути чесною з ними, виконувати обіцянки.
Хоч-не-хоч переходимо в розмові
на матеріальне. Надія Степанюк розповідає, що її вихованці знають, що
непередбачених покупок не буде,
бо передусім треба якось назбирати
грошей на твердопаливний котел, щоб
економити на газі, який узимку «тягне
10 тисяч щомісяця». Та й перекривати
хату мусять, щоб не дошкуляв дощ.
Пробували шукати спонсора, але
не виходить. І бус 9-місний, а їх сімнадцять!
Після паузи жінка каже, що найважливіше в житті інше:
— Якби не любов Божа і не Його
благодать — не було б і нашої сім’ї.
Це Він вселяє любов до дітей і дає мудрість, терпіння для їх виховання.
А її особистий досвід свідчить, що
патронатна сім’я на противагу інтернату здатна показати дітям не лише
реальне життя з вимогами, але й дати
неоціненне відчуття приналежності
до люблячої родини. n

княжому місті десять викладачів місцевої дитячої
музичної школи звернулися до правоохоронців,
бо не згідні з наказом директора про відсторонення їх від роботи без збереження зарплати через відсутність COVID-щеплень.
— Ми не проти вакцинації. Хочемо, щоб у нас був вибір, набрид поділ на «вакцинований-невакцинований».
Це ж дискримінація, — каже вчителька Оксана Волотко.
Як повідомляє Суспільне, тепер педагоги вимагають, аби їм дозволили працювати дистанційно. Директор музичної школи Роман Вислобоков каже, що дозвіл
на проведення онлайн-уроків надати їм не може, бо згідно із законом про працю відсторонення не передбачає
інших видів роботи.
— Якщо контролюючі органи застануть на робочому
місці невакцинованого працівника, то керівник установи буде за це відповідати, — зазначив начальник відділу
культури і мистецтв Володимир-Волинської міськради
Анатолій Сурмик.
Зрештою, вчителі звернулися до міського голови Ігоря Пальонки. Втім він зазначив, що згідно з постановою
МОЗ їхні вимоги неприйнятні.
– Ця ситуація стосується всіх працівників навчальних
закладів і зачепить органи місцевого самоврядування
та комунальні підприємства. Музична школа працює з
новим директором Романом Вислобоковим. Щоб не
зупиняти навчальний процес, замість невакцинованих
викладачів тимчасово працюватимуть вчителі із сусідніх
громад, – зазначив міський голова. n

У

Спалив автомобіль коханої,
бо... обрала іншого
Ревнивого молодика судили
Сергій ВИШЕНЬКА

Нововолинську військовослужбовець купив бензин
за місцевій заправці, проник у гараж та підпалив
легковик колишньої дівчини. Таким чином він хотів
їй помститися за те, що почала зустрічатися з іншим.
Вогонь перекинувся і на приміщення. Потерпіла зазнала збитків на понад 200 тисяч гривень.
У суді чоловік визнав свою вину. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, а потім замінили вирок на один рік та шість місяців умовно. n

У

Бив по голові та душив
13-річного сина
Нині дитина – у лікарні в Нововолинську
Олена КУЧМА

жителя Благодатного Володимир-Волинського району через домашнє насилля можуть відібрати дитину. За словами поліцейської Людмили Самолюк, хлопчик пішов до сусідки
зарядити телефон, бо вдома світло відключили ще
влітку, а коли повернувся, на нього накинувся батько. Він повалив сина на підлогу, бив кулаками по
голові та душив. Зранку бідолашний розповів про
те, що сталося, мамі, яка перебуває в Польщі. Шокована жінка звернулася по допомогу до класного
керівника дитини. Вчителька заспокоїла малечу,
нагодувала й повідомила у поліцію.
– У нього була велика гематома на голові й на шиї.
Батько так сильно його бив, що на тілі навіть залишився слід від куртки! Хлопчик сказав, що мився раз
на тиждень, і то не в своїй оселі. Уроки робив у школі,
а вдома користувався ліхтариком у смартфоні, – розповіла Людмила Самолюк.
Нині малолітній волинянин перебуває у лікарні.
Відомо, що батьки дитини розлучені. Наразі виконком Нововолинської міської ради вирішив передати
дитину матері, яка днями має повернутися з-за кордону. n

У

#Нововолинськ, #Локачі, #Іваничі,
#Володимир-Волинський

на сайті volyn.com.ua
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:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Благополучний шлюб — це коли
є можливість завести коханку, а
бажання немає.
:)) :)) :))
Син привів свою наречену додому.
Мати покликала його в кухню і
каже:
— Перевір її сумку. Якщо там
порядок, то одружуйся.
Син перевірив сумку і каже:
— Тут таке... Усе в помаді, розсипана
пудра, купа зім’ятих папірців.
Мати як зашипить:
— Дурню, це ж моя сумка!
:)) :)) :))
Пізно вночі у квартиру, де лунає
гучна музика і чути танці, стукає
сусід:
— Іване Петровичу, ви мені
магнітофон не позичите?
— Ви що, теж хочете потанцювати?
— Ні, я хочу поспати.
:)) :)) :))
Фотограф — фотографу:
— У тебе на знімках немає жодної
людини iз заплющеними очима. Як
тобі таке вдається?
— Коли я наставляю на клієнтів
об’єктив, то несподiвано викрикую:
«Кожен знімок коштує сто баксів!»

Волинський національний університет
імені Лесі Українки оголошує
конкурсний відбір на заміщення вакансії
науково-педагогічного працівника
завідувача кафедри клінічної медицини.
Вимоги: доктор медичних
наук, спеціальність «хірургія»,
лікар–хірург, наявність науково-педагогічного стажу.
Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів встановлені відповідно до Положення
про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади
науково-педагогічних працівників у Волинському національному університеті імені
Лесі Українки від 29.10.2020 р.
Перевагу буде надано претендентам, які мають публікації в журналах, що зареєстровані в наукометричних базах
Scopus або Web of Science.
Претенденти подають документи до відділу кадрів університету особисто або надсилають поштою.
Документи, які подаються
для участі в конкурсному від-

борі для заміщення вакансії завідувача кафедри повинні відповідати переліку та вимогам,
які встановлені в «Положенні
щодо проведення конкурсного
відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення
з ними трудових договорів
(контрактів) у Волинському національному університеті імені
Лесі Українки» від 30.09.2021 р.
Строк подання заяв та документів — один місяць від дня
опублікування оголошення.
Строк проведення конкурсного відбору — не більше двох
місяців (без урахування канікулярного періоду) після завершення прийняття документів.
Адреса для подання
документів: м. Луцьк,
просп. Волі, 13,
каб. 123 (відділ кадрів),
тел. (0332) 244169.
(Примітка: університет житлом не забезпечує).

www.volyn.com.ua

Пані Іванна

Учасниця «Битви екстрасенсів» 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108

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

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

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на замовлення):
балки, крокви, дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні.
Вироби з дерева на замовлення. Доставка.

Тел.: 0991813332, 0976492371.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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

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

НЕРУХОМІСТЬ
l У с. Озеро Луцького району
продається приватизована земельна ділянка (0.10 га) під забудову. Тел. 068 19 17 191.
l Куплю пай або землю с/г призначення у Луцькому районі. Тел.
050 43 85 225.
l Продається земельна ділянка (0.17 га) під забудову (1 км від
Луцька). Власник. Тел. 099 36 99
683.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.17 га) с/г призначення. Можна під забудову.
1 км від Луцька. Тел. 096 11 33 905.

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 Куплю двигун-барабан до транспортера, можна неробочий. Тел.:
068 56 40 474, 050 61 07 082.
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 ві-

тчизняної картоплесортувалки
КСП. Тел.: 068 56 40 474, 050 61
07 082.
l Продам трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні
косарки, обприскувачі (навісні та
причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95
170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
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.
l Продам жом, торфобрикет,
цеглу (нову та б/в), шифер (б/в),
дрова рубані (твердої породи),
пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам 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 Куплю корів, биків, телиць, лошат, телят. Тел.: 050 14 88 589, 068
51 48 916.
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 Пробурюю свердловини. Виготовляю, встановлюю, ремонтую
глибинні насоси, мінібашти. А також продам бочки (150 – 250 л харчові, пластмасові «куби» (1 000 л),
4-сезонну тепличну плівку (польського виробництва). Тел.: 050 67
09 075, 097 48 24 071.
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.

Р Е К Л А М А

20 та 27 листопада та 4 грудня

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Правління Волинської облспоживспілки та президія обкому профспілки працівників споживчої
кооперації висловлюють щире співчуття Петру
Степановичу Півнюку – голові Ради організації ветеранів Волинської облспоживспілки – з приводу
непоправної, важкої втрати дорогої людини – дружини
Юлії Олексіївни.
Ми розділяємо ваше горе, сумуємо
разом із вами, підтримуємо вас і вашу
родину у годину скорботи. Нехай наші
співчуття допоможуть пережити біль
втрати.
Царство Небесне і вічна пам’ять.

+38
+38
+38
+38

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

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

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.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 22–28 листопада
ОВЕН. Проявляйте більше активності на роботі. Ваша наполегливість
принесе плоди. Є можливість із легкістю вирішити накопичені проблеми.
Будьте обережні у спілкуванні з колегами. У вихідні вибирайтеся з друзями на природу. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Важливо згладжувати гострі кути, аби уникнути ускладнень
у взаєминах із начальством або
підлеглими. Не плануйте важливих
зустрічей та угод. У вихідні може раптово розкритися щось таємне, і ви опинитеся в незручному становищі. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Проблеми благополучно вирішаться, і з’являться хороші
перспективи. Ваші найсміливіші плани втілюватимуться в життя. Кохана
людина оточить вас турботою, а друзі запросять на веселе свято. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
РАК. Ви можете реалізувати багато творчих ідей, особливо якщо знайдете однодумців. Необхідно сконцентрувати свою увагу на поставлених
цілях, інакше удача вислизне з рук.
У вихідні добре відпочиньте. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Не відкладайте справи
на потім. Ніхто їх за вас не зробить.
Приділить собі більше часу. Можливе
просування кар’єрними сходинками,
але за умови, що виявите мудрість і дипломатичність. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
ДІВА. Приймаючи рішення, дослухайтеся до своєї інтуїції. Взаємини
з оточуючими налагодяться, якщо ви
змиритеся з деякими їхніми недоліками. Ви буде зосереджені на роботі.
Йдучи на поступки у вихідні, ви більше отримаєте, ніж втратите. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Не намагайтеся вирішити всі проблеми одночасно, не будуйте грандіозних планів і не приступайте до їхньої реалізації. Ви тільки
даремно витратите свої сили. Замість
цього добре було б проаналізувати ситуацію й
визначити пріоритети. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Настає сприятливий
час, що дає змогу змінити ставлення
до життя й добитися успіху в справах і в коханні. Ви легко впораєтеся
з будь-якими завданнями. Ваші конструктивні пропозиції сподобаються керівництву. У вихідні в особистому житті відбудеться
радісна подія. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Бажано нічого кардинально не міняти. З’явиться важлива
справа, що потребуватиме від вас
терпіння, уваги до дрібниць. Поєднавши свої бажання і можливості, ви
доб’єтеся успіху. Вихідні краще провести в комфортній обстановці, яка вам до душі. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Схоже, вас щось турбує.
Постарайтеся зрозуміти, що ви робите не так. Ділові відносини з партнерами багато в чому будуть залежати
від вашої витримки і дипломатичності.
Вам доведеться відстоювати свою точку зору
перед начальством. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Досить напружений
період, працювати доведеться багато.
Через необережне слово у вас, ймовірно, виникнуть натягнуті стосунки
з колегами. У вихідні можете розраховувати на допомогу друзів. Сприятливий день —
се- реда, несприятливий — понеділок.
РИБИ. На вашому шляху до щастя може виникнути ряд перешкод,
подолати які буде досить важко.
Не виключені обман і маніпуляції. Неуважність заважатиме зосередитися
на роботі. У вихідні будьте обережні з незнайомими людьми. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — середа.

Кросворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Усна народна творчість. 8. Ізоляція на певний час осіб, хворих на заразну хворобу. 9. Великий вогняно-яскравий метеор. 11. Спортивна гра з м’ячем овальної форми. 12. Засоби
для надання свіжості й краси обличчю та тілу людини. 15. Овочева
городня рослина. 18. Сухі стебла злакових рослин. 19. Командна гра
з м’ячем. 20. Сузір’я Південної півкулі неба. 21. Нерідний батько дітей. 24. Смуга на краю лісу. 26. Розсувна тринога, стояк. 27. Майстер,
що виготовляв і обслуговував гармати. 31. Роман Е. Золя. 33. Група
птахів, що тримаються разом. 34. Карета з відкритим верхом на чотири місця. 35. Столиця ПАР. 36. Жанр античної поезії.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. У слов’янській міфології дух – господар болота. 2. Обласний центр України. 3. Протока між Чорним і Мармуровим морями. 4. Невелика мавпа родини вузьконосих. 5. Деталь
годинникового механізму, що регулює хід годинника. 6. Частина
гідротехнічної споруди, призначена для кріплення річища потоку.
10. Присадибна ділянка землі із сінокосом, городом та садом. 13.
Повість Б. Харчука. 14. Нарада лікарів з метою вирішення питання
про стан хворого. 16. Злісна, уїдлива усмішка. 17. Низовинна лісиста місцевість. 22. Збірка священних книг. 23. ФК Німеччини. 25.
Думка, що різко розходиться із загальновизнаними уявленнями. 28.
Друкарський шрифт. 29. Рухома модель земної кулі на підставці. 30.
Широкий низький диван без спинки. 32. Харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків.
Склав Микола ДЕНИCЮК.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 11 ЛИСТОПАДА

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Карпати. 3. Баритон. 7. Беломоїна. 10.
Труд. 13. Оман. 14. Дотація. 15. Шаблон. 16. Регата. 20. Антонім.
21. Крим. 22. Атон. 25. Діагональ. 26. Агроном. 27. Козеріг.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Криптон. 2. Аден. 4. Руно. 5. Номінал. 6.
Імамат. 8. Тушканчик. 9. Амфітеатр. 11. Толокно. 12. Нівелір. 17.
Кокарда. 18. Донжон. 19. Монолог. 23. Гімн. 24. Шлюз.

Програма телепередач на 22 — 28 листопада
ПОНЕДІЛОК, 22 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба 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, 01:35
Прозоро: про актуальне 14:00
UA:Фольк. Спогади 15:10, 21:35,
00:30, 02:45, 05:50 Спорт 15:20
Концерт 16:30 Д/с «Суперчуття»
17:00 Прозоро: про головне 19:10
Д/с «Дикі тварини» 19:35 Д/с
«Боротьба за виживання» 19:55
Д/ц «Дика природа Аргентини»
21:45 Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта 00:45 Т/с «Округ Дюрем»
03:00 Антропологія 03:30 Д/ф
«Війна на нульовому кілометрі»
04:30 Знаряддя війни

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»
22.45, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

ІНТЕР
05:15, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:05, 18:00, 19:00, 04:10 Токшоу «Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ ТИ
ЗБЕРІГАТИ СЕКРЕТИ?» (12+)
14:25 «Речдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00, 03:40 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ДЖУНГЛІ» (16+)
02:00 Х/ф «ОСТАННЯ БИТВА»
(16+)

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 «Серце матері»
(12+)

СТБ

05.25 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
08.50, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Рідна мачуха»
23.20 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV
05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.20 Служба розшуку дітей
05.25, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні новини
11.50, 13.15 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-6» (16+)
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ» (16+)
20.20 Прихована небезпека
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.45 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.15 «Орел і решка»
09.25 Т/с «Надприродне» (16+)
12.55 Х/ф «БАР «БРИДКИЙ
КОЙОТ» (16+)
14.55 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ
ПО-АМЕРИКАНСЬКИ»
(16+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Пекельна кухня»
21.00 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ» (16+)
23.10 Х/ф «КЛАУСТРОФОБИ:
НОВИЙ РІВЕНЬ» (18+)

МЕГА
06:15, 11:50, 05:45 Містична
Україна 07:15 Правила виживання
08:15 Страх у твоєму домі 08:45
Бандитська Одеса 09:40, 01:40
Речовий доказ 10:50, 21:50
Ретромобілі: друге життя 12:50,
20:15 ТОП 10: Таємниці та загадки
13:50 Дикі тварини 14:20 Сучасні
будівлі Лондону 14:50 Дика
природа Чилі 15:50 Дикий і живий
16:50, 04:45 Сіяя: з нами у дику
природу 17:50, 00:40 Секретні
території 18:45 Там, де нас нема
19:45 Ремесла за призначенням
20:50 Дике виживання 22:40
Океани 23:40 Крила війни 02:50
Судіть самі 03:50 Україна: забута
історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
09.50 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
11.50, 21.00 «Інше життя»
12.50 Х/ф «ЯК ВКРАСТИ
ДІАМАНТ» (16+)

14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
20.10 «Мам, я роблю бізнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛЕМ» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.30 Т/с «Козирне місце» (16+)
10.25 Х/ф «ШПИГУНКА» (16+)
12.45 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД» (16+)
15.00 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Гроші 2021»
20.20, 21.20 Т/с «Ангели-2» (16+)
22.20 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10 ПСВ Вітесс. Чемпіонат Нідерландів 08:10
Десна - Колос. Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол» 11:40
Ворскла - Маріуполь. Чемпіонат України
13:20 Феєнорд - Зволле. Чемпіонат
Нідерландів 15:00, 20:15, 22:30 Футбол
NEWS 15:20 Чорноморець - Динамо.
Чемпіонат України 17:10 Галатасарай
- Фенербахче. Чемпіонат Туреччини
19:00 «УПЛ ONLINE» 19:25 LIVE. Верес
- Металіст 1925 Чемпіонат України
21:20 «EXTRA TIME» 22:15 Yellow 22:50
Нью-Йорк Сіті - Атланта Юнайтед. Плейоф. MLS CUP 00:35 Минай - Інгулець.
Чемпіонат України 02:20 Аланьяспор Бешикташ. Чемпіонат Туреччини 04:05
Львів - Зоря. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морів»
11.15 Х/ф «Чак і Ларрі - тепер
одруженні» (16+)
13.35 Богиня шопінгу. Батли
за патли
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
18.00, 02.15 4 весілля
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з
Черкас» (16+)
23.00, 01.00 Сімейка У
00.00 Країна У
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 05.55
«Таємниці світу» 07.20 Х/ф
«Доживемо до понеділка»
09.20 Х/ф «Міцний горішок»
10.50, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
02.35 «Свідок» 13.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.40,
23.00 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 17.00, 03.05, 03.55
«Випадковий свідок» 18.20
«Свідок. Агенти» 00.45 Х/ф
«Викрадений» (16+) 03.25
Свідок. Агенти

ВІВТОРОК, 23 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
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,
05:45 Спорт 15:20 Концерт.
Дмитро та Назарій Яремчуки
16:30 Д/с «Суперчуття» 17:00
Прозоро: про головне 19:10 Д/с
«Боротьба за виживання» 19:55
Д/ц «Дика природа Аргентини»
22:00 Полюси 23:00 Бігус
Інфо 00:25 Т/с «Округ Дюрем»
02:45 Антропологія 03:15
Д/ф «Перехрестя Балу» 04:20
Детропія

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»
22.50, 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 «ОДИН ШАНС НА
ДВОХ» (16+)
14:40, 15:40 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:45 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «БУВАЙ, ДИТИНКО,
БУВАЙ!» (16+)
02:00 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ В ЇХНІХ
ОЧАХ» (16+)

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 «Серце матері»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
08.00, 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 «Рідна мачуха»
23.20 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Х/ф «СХИЛЬНІСТЬ» (16+)
12.10, 13.15 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
17.35 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Т/с «Пес-2» (16+)
23.45 Х/ф «ХОЛОДНА ПОМСТА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.30 «Орел і решка»
09.30 Т/с «Надприродне» (16+)
12.10 «Кохання на виживання»
(16+)
14.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ
МАЙБУТНЬОГО: СВІТ
ЗА МЕЖАМИ» (16+)
16.55 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Екси» (16+)
21.05 Х/ф «ОСТРІВ ФАНТАЗІЙ»
(16+)
23.30 Х/ф «ТАЄМНИЦІ
РАЙСЬКИХ СХИЛІВ»
(12+)

14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
20.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
07.45 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
09.40 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ
МАРШАЛ» (16+)
11.45 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
13.50 Т/с «Опер за викликом»
(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+)
22.20 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:50 Топ-матч
06:10 Валвейк - Аякс.
Чемпіонат Нідерландів 08:10
Трабзонспор - Газіантеп.
Чемпіонат Туреччини 10:00,
15:00, 20:30, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Чорноморець - Динамо.
Чемпіонат України 12:10
«Великий футбол» 14:05, 21:55
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 15:20 «УПЛ ONLINE» 15:45
Верес - Металіст 1925 Чемпіонат
України 17:30 «EXTRA TIME»
18:20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру. Прем’єра 19:00 «Ніч
Ліги чемпіонів» 19:40 «FAN TALK»
21:45 Yellow 23:00 Галатасарай
- Фенербахче. Чемпіонат
Туреччини 00:45 Десна - Колос.
Чемпіонат України 02:30 ПСВ
- Вітесс. Чемпіонат Нідерландів
04:15 Ворскла - Маріуполь.
Чемпіонат України

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
МЕГА
09.30 Х/ф «Артур і мініпути»
11.30 Х/ф «Люди - Ікс: Остання
06:45 Правила виживання
07:45 Страх у твоєму домі 08:40 битва» (16+)
13.40 Богиня шопінгу. Батли
Бандитський Київ 09:10, 01:45
за патли
Речовий доказ 10:20, 21:50
Ретромобілі: друге життя 11:20, 15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
05:50 Містична Україна 12:20,
19:35 ТОП 10: Таємниці та загадки 16.00, 03.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
13:20 Сучасні будівлі Лондону
блондинок
14:30, 20:45 Дика природа Чилі
18.00, 02.15 4 весілля
15:35 Дикий і живий 16:35,
04:50 Сіяя: з нами у дику природу 19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з
17:35, 00:50 Секретні території
18:35 Там, де нас нема 22:50 Ганг Черкас» (16+)
23.00, 01.00 Сімейка У
23:50 Крила війни 02:55 Судіть
самі 03:55 Україна: забута історія 00.00 Країна У
05.50 Корисні підказки

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
09.35 «Мам, я роблю бізнес!»
10.30 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
11.30, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
13.30, 21.00 «Інше життя»

НТН
06.25 «Свідок. Агенти» 07.50,
17.00, 03.10, 03.55 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.40 «Свідок» 09.00 Х/ф «Акція»
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, 03.25
«Будьте здоровi» 00.55 «Легенди
карного розшуку» 04.55 «Top

СЕРЕДА, 24 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
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,
05:45 Спорт 15:20 Концерт
«Кобза» 16:25 Буковинські
загадки 16:30 Д/с «Супер чуття» 17:00 Прозоро: про
головне 19:10 Д/с «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц «Дикі
острови» 22:00 Полюси 23:00
Перша шпальта 00:25 Т/с «Округ
Дюрем» 02:45 Візуальний код
03:15 Д/ф «Висота 307.5» 04:20
Круті тітоньки

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 Т/с «Джек & Лондон»
21.45, 23.05, 23.55 Т/с «Свати»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ
НАПРОКАТ» (16+)
14:40, 15:40 «Вещдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:40 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «ДОВІРА» (16+)
01:45 Х/ф «ЛЮДИНА БЕЗ
ОБЛИЧЧЯ» (16+)

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 «Серце матері»
(12+)

09.35 Т/с «Надприродне» (16+)
12.15 «Кохання на виживання»
(16+)
14.20 Х/ф «СХОДЖЕННЯ
ЮПИТЕР» (16+)
16.55 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Діти проти зірок»
20.40 Х/ф «ВОНО» (16+)
23.35 Х/ф «ВОНИ» (18+)

МЕГА
06:50 Правила виживання
07:50 Страх у твоєму домі 08:50
Бандитська Одеса 09:20, 01:45
Речовий доказ 10:30, 21:50
Ретромобілі: друге життя 11:30,
05:55 Містична Україна 12:30,
19:45 ТОП 10: Таємниці та загадки
13:30 Сучасні будівлі Лондону
14:40, 20:45 Дика природа Чилі
15:45 Дикий і живий 16:45,
04:55 Сіяя: з нами у дику природу
17:45, 00:50 Секретні території
18:45 Там, де нас нема 22:50 Ганг
23:50 Крила війни 02:55 Судіть
самі 03:55 Україна: забута історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
09.50, 20.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
10.40 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
11.30, 18.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
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»
08.20 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.15 Х/ф «ЕОН ФЛАКС» (16+)
12.05 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
14.55, 19.25 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
20.20, 21.15 Т/с «Ангели-2» (16+)
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Портленд Тімберс - Міннесота.
Плей-оф. MLS CUP 08:10
Минай - Інгулець. Чемпіонат
України 10:00, 14:45, 20:30,
22:45 Футбол NEWS 10:20,
19:00 «Ніч Ліги чемпіонів»
11:00, 19:40 «FAN TALK» 12:50,
21:45 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 13:30, 15:55 «УПЛ
ONLINE» 13:55 LIVE. Минай
- Колос. Чемпіонат України
16:25 Трабзонспор - Газіантеп.
Чемпіонат Туреччини 18:10
«EXTRA TIME» 22:30 Yellow
23:00 Чорноморець - Динамо.
Чемпіонат України 00:45
Феєнорд - Зволле. Чемпіонат
Нідерландів 02:30 Верес Металіст 1925 Чемпіонат України
04:15 Філадельфія - Нью-Йорк
РБ. Плей-оф. MLS CUP

СТБ

ТЕТ

05.25 Т/с «Комісар Рекс»
07.20, 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 «Рідна мачуха»
23.20 Т/с «Наречений» (16+)

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Артур і помста
Вурдалака» (16+)
11.30 Х/ф «Люди - Ікс:
Перший клас» (16+)
14.00 Богиня шопінгу. Батли
за патли
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00, 03.05 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
18.00, 02.15 4 весілля
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з
Черкас» (16+)
23.00, 01.00 Сімейка У
00.00 Країна У
05.50 Корисні підказки

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.00, 13.25 Х/ф «ХОЛОДНА
ПОМСТА» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с «Розтин покаже-2» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.45 Т/с «Пес-2» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЧАТКОВИЙ КОД»
(16+)

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

НТН
06.15 «Будьте здоровi»
07.50, 17.00, 03.10, 03.55
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 02.40
«Свідок» 09.00 Х/ф «Зниклі
серед живих» 10.45, 21.15 Т/с
«Менталіст» (16+) 13.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.50,
23.00 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 18.20, 03.30 «Вартість
життя» 01.00 «Легенди карного
розшуку» 04.55 «Top Shop»

ЧЕТВЕР, 25 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба 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 Країна пісень 15:10,
21:45, 00:10, 05:45 Спорт 15:20
Концерт. Квартет Гетьман 16:25
Буковинські загадки 16:30 Д/с
«Супер - чуття» 17:00 Прозоро:
про головне 19:10 Д/с «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц «Дикі
острови» 22:00 Полюси 23:00
Схеми. Корупція в деталях
00:25 Т/с «Округ Дюрем» 02:45
Візуальний код 03:15 UA:Фольк.
Спогади 04:20 Англійський хірург

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»
20.26 «Проспорт»
20.28 «Чистоnews 2021»
20.35 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:05, 04:45 «Телемагазин»
05:35, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «КОХАННЯ З
ПЕРЕШКОДАМИ» (16+)
14:40, 15:35 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 02:55 Ток-шоу

«Стосується кожного»
20:00, 02:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Велика справа»
23:50 Х/ф «РЕКРУТ»
03:55 «Мультфільм»

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, 23.50 Т/с «Серце матері»
(12+)
23.10 Слідами львівського
сміття. Довгобуд століття

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Комісар Рекс»
08.35, 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 «Рідна мачуха»
23.20 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
10.40 Х/ф «ПОЧАТКОВИЙ
КОД» (16+)
12.30, 13.20 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Юрчишини-2» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.45 Т/с «Пес-2» (16+)
23.50 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМІСІВ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
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07.30 «Орел і решка»
09.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.15 «Кохання на виживання»
(16+)
13.25 Х/ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР.
ВІДРОДЖЕННЯ
ЛЕГЕНДИ» (16+)
17.00, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.10 Х/ф «БРАЙТБЬОРН»
(16+)
23.00 Х/ф «ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ
СМЕРТІ» (16+)

18.50 «Джедаі»
20.20, 21.15 Т/с «Ангели-2» (16+)
22.10 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 14:50, 18:00 Топ-матч
06:10 Аланьяспор - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини 08:10 Львів
- Зоря. Чемпіонат України 10:00,
15:00, 20:30, 22:45 Футбол NEWS
10:20 «Ніч Ліги чемпіонів» 11:00,
20:55 «FAN TALK» 12:50, 20:45 Yellow
МЕГА
13:00 Валвейк - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів 15:20 «EXTRA TIME»
06:40 Правила виживання
07:40 Страх у твоєму домі 08:40 16:10 Десна - Колос. Чемпіонат
України 18:10 Металіст - Олімпік.
Бандитський Київ 09:30, 01:45
Чемпіонат України. Перша ліга
Речовий доказ 10:40, 21:50
20:00 «Перша ONLINE» 23:00
Ретромобілі: друге життя 11:40,
Минай - Інгулець. Чемпіонат України
05:55 Містична Україна 12:40,
19:45 ТОП 10: Таємниці та загадки 00:45 АЗ Алкмаар - НЕК. Чемпіонат
Нідерландів 02:30 Чорноморець 13:50 Довідник дикої природи
Динамо. Чемпіонат України 04:15
14:50, 20:45 Дика природа Чилі
15:55 Дикий і живий 16:55 Океани Портленд Тімберс - Міннесота.
Плей-оф. MLS CUP
17:55, 00:50 Секретні території
18:55 Брама часу 22:50 Ганг
ТЕТ
23:50 Крила війни 02:55 Судіть
самі 03:55 Україна: забута історія 06.00 ТЕТ Мультиранок
04:55 Сіяя: з нами у дику природу 09.30 Х/ф «Артур і війна двох
світів»
К-1
11.30 Х/ф «Люди Ікс: Дні
минулого майбутнього» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
14.00 Богиня шопінгу. Батли
08.00 М/с «Юху та його друзі»
за патли
08.40 «Ух ти show»
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
09.00 Т/с «Дикий ангел»
галлівуд
09.50, 20.00 «Орел і Решка.
16.00, 04.00 Панянка-селянка
Навколосвітня подорож»
17.00 Богиня шопінгу. Битва
10.50 «Орел і Решка. Рай та
блондинок
пекло»
18.00, 02.15 4 весілля
11.40, 18.00 «Орел і Решка.
19.00 Одного разу під Полтавою
Перезавантаження.
22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з
Америка»
Черкас» (16+)
13.30, 21.00 «Інше життя»
23.00, 01.00 Сімейка У
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
00.00 Країна У
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.50 Корисні підказки

2+2

НТН

06.00 «Джедаі 2020»
07.45 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
09.40 Х/ф «ЗРУЧНИЦЯ 3»
(16+)
11.50 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
14.50, 16.55, 19.25 «Загублений
світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»

06.20 «Вартість життя» 07.50,
17.00, 03.10, 03.55 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.40 «Свідок» 09.00 Х/ф «Йшов
четвертий рік війни...» 10.45,
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, 03.25 «Правда
життя» 00.50 «Легенди карного
розшуку» 04.55 «Top Shop»

09:00 «Готуємо разом. Домашня
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05, 04:30 кухня»
10:00 «Все для тебе»
Енеїда 07:00, 08:05, 09:00, 21:00,
11:00 Х/ф «КРІСТІНА»
00:00, 02:00, 03:35, 05:35 Новини
07:05 Мультфільм 07:50 Еко-люди 13:05 Х/ф «З ТОБОЮ І БЕЗ
ТЕБЕ...»
07:55 Буковинські загадки 08:10
14:50, 03:00 Х/ф «КАЛИНА
Д/с «Дикі Дива» 08:25 Відтінки
ЧЕРВОНА»
України 09:10 Телепродаж 09:45
Д/ф «Будинок «Слово» 11:10, 01:25 17:00, 20:30 Т/с «Слідчий
Горчакова» (12+)
Д/п «Скільки жертв голодомору і
20:00, 02:30 «Подробиці»
чи був він штучним?» 11:20 Д/п
22:05 Т/с «Таїсія» (12+)
«Спогади свідка голодомору: як
виживали» 11:30, 22:00 Бабусю,
УКРАЇНА
розкажи про Голодомор 12:00
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
Хвилина мовчання 12:01, 21:25
07.30 Т/с «Бійся своїх бажань»
Спецпроєкт «Діти великого
09.00 Зірковий шлях
голоду» 12:35 Біатлон. Кубок
10.35, 15.20 Т/с «У минулого в
світу. I етап. Відкриття сезону.
Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
боргу» (12+)
14:40 Спецпроєкт «Голокост.
20.00 Головна тема
Засвідчений злочин» 15:50 Біатлон. 21.00 Шоу Маска - 2
Кубок світу. I етап. Відкриття сезону. 23.30 Що? Де? Коли?
Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
18:00 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
СТБ
20:00 Тиждень на Суспільному
07.05, 10.55 Т/с «Рідна мачуха»
22:25 Д/п «Голодомор. Світ знав,
07.50 «Неймовірна правда про
але мовчав» 23:00
зірок»
Д/ц «НЛО: Загублені свідчення»
19.00 «Україна має талант»
00:25 Д/ф «Іспит на людяність»
22.00 Т/с «Одне серце на двох»
01:35 #ВУКРАЇНІ 02:25 Бігус
(12+)
Інфо 02:50 Перша шпальта 03:20
Земля, наближена до неба 04:05
Д/с «Дикі тварини»

1+1
06.00 «Життя відомих людей»
07.00, 10.00 «Світ навиворіт»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
17.30 «Світ навиворіт 13Еквадор»
18.30 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.13 «Проспорт»
20.15 Х/ф «МЕХАНІК»
22.00 Х/ф «МЕХАНІК:
ВОСКРЕСІННЯ»
23.55 Х/ф «ЦІНА ПРАВДИ»

ІНТЕР
05:05 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
06:55 Х/ф «РОЗПРАВ КРИЛА»

ICTV
05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.45 Факти
06.15 Секретний фронт
07.50 Громадянська оборона
09.45 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ» (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
(16+)
14.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ» (16+)
16.55 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
21.10 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
(16+)
23.40 Х/ф «ПРАВИЛО БОЮ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
23.00 Х/ф «ПОГАНІ ДОРОГИ»

ІНТЕР
05:15, 23:15 «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 «КОЛИШНЯ З ТОГО
СВІТУ» (12+)
14:30, 15:25, 01:05 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується

кожного»
20:00, 03:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: ЗАВТРА
НІКОЛИ НЕ ПОМРЕ» (16+)
03:35 Д/п «Війна всередині нас»
04:30 «Орел і Решка. Курортний
сезон»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Втікачка-2» (12+)
14.20, 15.30 Т/с «Майже вся
правда» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.05, 19.00, 22.50 «Холостячка
Злата Огнєвіч» (12+)
10.35 «Як вийти заміж» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)

ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
(16+)
17.25 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
(16+)
20.25 Х/ф «АНГЕЛИ І
ДЕМОНИ» (16+)
23.10 Х/ф «ГЛИБИННЕ ЗЛО»
(18+)

23.25 Х/ф «КРЕЙСЕР» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Феєнорд - Зволле. Чемпіонат
Нідерландів 08:10 Шахтар - Рух.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
20:15, 22:30 Футбол NEWS 10:20
«EXTRA TIME» 11:10 Трабзонспор
МЕГА
- Газіантеп. Чемпіонат Туреччини
13:00 Нешвілл - Орландо Сіті.
06:55 Правила виживання
Плей-оф. MLS CUP 14:50, 21:55
07:55 Страх у твоєму домі
08:55 Бандитська Одеса 09:25, Yellow 15:20 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:00 «FAN TALK» 17:50
01:45 Речовий доказ 10:35,
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
21:50 Ретромобілі: друге життя
туру 18:30 «УПЛ. Розклад туру»
11:35, 05:45 Містична Україна
19:25 LIVE. Маріуполь - Львів.
12:35, 19:45 ТОП 10: Таємниці
та загадки 13:40 Довідник дикої Чемпіонат України 21:25 «УПЛ
ONLINE» 22:05 Огляд плей-оф.
природи 14:40, 20:45 Дика
природа Чилі 15:45 Левиний рик MLS CUP 22:50 Альянс - ВПК16:45 Ганг 17:45, 00:50 Секретні Агро. Чемпіонат України. Перша
ліга 00:35 Сіетл Саундерз - Реал
території 18:45 Брама часу
Солт-Лейк. Плей-оф. MLS CUP
22:50 Ніл 23:50 Крила війни
02:55 Судіть самі 03:55 Україна: 02:20 Галатасарай - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини 04:05 Верес
забута історія
- Металіст 1925 Чемпіонат України

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
09.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
ICTV
10.40 «Орел і Решка. Рай та
06.30 Ранок у великому місті
пекло»
08.45 Факти. Ранок
11.30 «Орел і Решка.
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
Перезавантаження.
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
Америка»
11.40 Т/с «Вижити за будь-яку
13.30, 21.00 «Інше життя»
ціну»
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
12.45, 15.45 Факти. День
18.00 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
13.20 Скетч-шоу «На трьох»
АВІЦЕННИ» (16+)
(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
13.55 Т/с «Розтин покаже-2»
(16+)
2+2
14.55, 16.25 Т/с «Пес» (16+)
06.00 «Шалені перегони 2018»
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
07.00 «Джедаі 2020»
(16+)
09.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
18.45 Факти. Вечір
12.00 Т/с «Опер за викликом»
23.50 Факти
(16+)
НОВИЙ КАНАЛ 15.00 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
06.00, 07.10 «Kids time»
18.15 «Спецкор»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
18.50 «Джедаі»
07.15 «Орел і решка»
19.25 Х/ф «ЧОРНА ВОДА»
09.25 «Пекельна кухня»
(16+)
11.30 «Екси» (16+)
21.25 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
13.35 «Діти проти зірок»
СОЛДАТ» (16+)
15.05 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Творець ігор»
11.40 Х/ф «Люди - Ікс:
Початок. Росомаха» (16+)
13.50 Богиня шопінгу. Батли
за патли
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00, 01.25 Панянка-селянка
17.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
18.00 4 весілля
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Т/с «Ромео і Джульєтта з
Черкас» (16+)
23.00 Х/ф «Воду слонам» (16+)
05.50 Корисні підказки

НТН
06.30 «Правда життя»
07.55, 17.00, 03.00, 03.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок» 09.00 Х/ф «Тричі
про кохання» 10.45, 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,
03.20 «Таємниці світу» 00.45
«Легенди карного розшуку»
04.45 «Top Shop»

НЕДІЛЯ, 28 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 27 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 «Дикуни» 13:10,
00:20 Прозоро: про актуальне
14:00 Країна пісень 15:10,
21:45, 00:05, 02:45, 05:45 Спорт
15:20 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
16:30 Д/с «Суперчуття» 17:00
Прозоро: про головне 19:10
Д/с «Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Дикі острови» 22:00
Д/ц «НЛО: Загублені свідчення»
22:55 Д/с «Дикі тварини» 01:05
Д/с «Тваринна зброя» 03:00
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 04:40 Відтінки
України

РАГНАРОКА» (16+)
07.00 Х/ф «УЧЕНЬ МЕРЛІНА»
(16+)
10.45 Х/ф «ДИВОВИЖНА
ПОДОРОЖ МЕРІ
БРАЯНТ» (16+)
14.45 Х/ф «ЕЛЬ ДОРАДО:
ХРАМ СОНЦЯ»
16.45 Х/ф «ЕЛЬ ДОРАДО:
МІСТО ЗОЛОТА»
18.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРІВ
ЧЕРЕПА» (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(16+)

МЕГА

Топ-матч 06:10 Матч. 1/2 фіналу.
MLS CUP 08:10 Минай - Колос.
Чемпіонат України 10:00,
14:45, 19:55, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 «УПЛ. Розклад
туру» 11:10 Маріуполь - Львів.
Чемпіонат України 13:00, 00:30,
02:55, 05:45 «УПЛ ONLINE»
13:30 Огляд плей-оф. MLS CUP
13:55 LIVE. Минай - Динамо.
Чемпіонат України 16:05
Волинь - Прикарпаття. Чемпіонат
України. Перша ліга 17:55
LIVE. Бешикташ - Гіресунспор.
Чемпіонат Туреччини 20:15 Сіетл
Саундерз - Реал Солт-Лейк.
Плей-оф. MLS CUP 21:50 LIVE.
Палмейрас - Фламенгу. Фінал.
Кубок Лібертадорес 01:10
Минай - Динамо. Чемпіонат
України 03:55 Чорноморець Десна. Чемпіонат України

06:45 Випадковий свідок 08:55,
03:00 Речовий доказ 10:05 Правила
виживання 10:35, 18:05 У пошуках
істини 11:05, 00:00 Секретні
території 12:05 Крила війни 13:05
Приховані королівства 17:05 Природа
сьогодення 19:00 Ганг 21:00 Титанік:
ТЕТ
наслідки 23:00 Булгаков 01:00, 05:55
06.00 ТЕТ Мультиранок
Сіяя: з нами у дику природу 02:00
10.30 Х/ф «Артур і помста
Містична Україна
Вурдалака» (16+)
12.30 Х/ф «Артур і війна двох
К-1
світів»
06.30 «TOP SHOP»
14.30 Х/ф «Люди - Ікс:
08.00 М/с «Кротик і Панда»
Остання битва» (16+)
08.40 «Орел і Решка. На краю
16.30 Х/ф «Люди Ікс: Дні
світу»
минулого майбутнього» (16+)
10.30 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН» 19.00 Х/ф «Аватар»
12.20 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
22.15 Х/ф «Форма води» (16+)
АВІЦЕННИ» (16+)
00.35 Одного разу під Полтавою
15.15 «Орел і Решка. Навколо
03.50 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки
світу»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05, 04:10 Енеїда 07:00,
08:05, 08:55 Новини 07:05
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 ГрекоКатолицької церкви 12:30
Недільна свята меса РимськоКатолицької церкви в Україні
13:30 «Торговці мріями»
14:35 Біатлон. Кубок світу. I
етап. Спринт, 10 км, чоловіки
16:20 Студія «Дорога до
Пекіна» 16:50 Біатлон. Кубок
світу. I етап. Спринт, 7, 5 км,
жінки 18:40 На вістрі ножа
19:45 Міста та містечка
20:00, 20:00, 21:00, 00:25,
05:05 Тиждень на Суспільному
22:00 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
23:55 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 01:20
Х/ф «СТРАЧЕНІ СВІТАНКИ»
02:55 Д/ф «Якого любили всі»

1+1

2+2

НТН

07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
16.30, 17.30 «Мандруй Україною
з Дмитром Комаровим»
18.30 «Світське життя. 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками 2021»

06.00 «Помста природи»
09.00 «Віпи і топи»
10.55 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)
14.50 Х/ф «ВРЯТУВАННЯ
РЯДОВОГО РАЙАНА»
(16+)
18.10 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА» (16+)
20.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСЬКА
ДОЧКА» (16+)
22.20 Х/ф «ЕВЕРЛІ» (18+)

05.20 Х/ф «Вінчання зі
смертю» 06.50 Х/ф «Поїзд
поза розкладом» 08.20 Х/ф
«Тіні зникають опівдні» 14.10
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 15.30 Т/с «Коломбо» (16+)
19.00, 03.10 «Свідок» 19.30 Х/ф
«Холодне літо 53-го» 21.25
Х/ф «Балада про доблесного
лицаря Айвенго» 23.15 Х/ф
«Герой» (16+) 01.10 «Втеча.
Реальні історії» 02.00 «Легенди
карного розшуку» 03.45
«Випадковий свідок» 04.50
«Top Shop»

05:00 Х/ф «З ТОБОЮ І БЕЗ
ТЕБЕ...»
06:45 «Мультфільм»
06:55 Х/ф «ВІЙНА ГУДЗИКІВ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
13:00 «Речдок. Велика справа»
17:45 Х/ф «007: ЗАВТРА
НІКОЛИ НЕ ПОМРЕ» (16+)
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ПАСАЖИР» (16+)
00:05 Х/ф «ВИНУВАТИЙ» (16+)
01:45 «Вещдок»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:55, 00:15

ІНТЕР

УКРАЇНА

06.55 М/ф «Як спіймати перо
Жар-Птиці»
08.25 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА 2»
10.25 Х/ф «МОГУТНІЙ ДЖО
ЯНГ»
12.50 Х/ф «КОНГ: ОСТРІВ
ЧЕРЕПА» (16+)
15.10 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(16+)
18.15 Х/ф «СКАРБ НАЦІЇ»
21.00 Х/ф «СКАРБ НАЦІЇ:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06:15 Нешвілл - Орландо
Сіті. Плей-оф. MLS CUP
08:00, 12:40, 01:20, 03:25,
05:30 Топ-матч 08:10
Бешикташ - Гіресунспор.
Чемпіонат Туреччини 10:00,
13:15, 14:45, 17:45, 20:15,
23:00 Футбол NEWS 10:20
Чорноморець - Десна.
Чемпіонат України 12:10,
СТБ
13:00, 13:30, 15:55, 18:55 «УПЛ
05.30 «Невідома версія. Вірні
ONLINE» 12:50, 23:20 Yellow
друзі» (12+)
13:55 LIVE. Інгулець - Шахтар.
06.05 «Невідома версія.
Чемпіонат України 16:55
Білоруський вокзал»
МЕГА
LIVE. Рух - Металіст 1925 г.
(12+)
Чемпіонат України 19:25 LIVE.
06:25,
02:00
Містична
Україна
07.20 Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
Колос - Верес. Чемпіонат
07:25 Випадковий свідок
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
08:50 Речовий доказ 10:00, України 21:20 «Великий
08.55 Х/ф «В БІЙ ІДУТЬ ЛИШЕ
футбол» 23:30 Спарта - Аякс.
03:00 Правда життя 11:00
«СТАРІ»
Чемпіонат Нідерландів 01:35
Правила виживання 12:05,
10.50 Х/ф «ЗНАХАР»
18:00 У пошуках істини 13:00, Інгулець - Шахтар. Чемпіонат
13.45 «СуперМама» (12+)
00:00 Секретні території 14:00 України 03:40 Геренвен - ПСВ.
18.40 «Битва екстрасенсів»
Чемпіонат Нідерландів
Крила війни 15:00 Титанік:
(16+)
наслідки 17:00 Природа
ТЕТ
21.00 «Один за всіх» (16+)
сьогодення 19:00 Ніл 21:00
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)
Приховані королівства 01:00 06.00 ТЕТ Мультиранок
23.20 «Україна має талант»
09.40 Х/ф «Артур і мініпути»
Сіяя: з нами у дику природу
11.35 Х/ф «Творець ігор»
05:00 Дика природа Чилі
ICTV
13.30, 00.00 Одного разу під
К-1
Полтавою
05.00 Скарб нації
16.30 Х/ф «Люди - Ікс:
05.10 Еврика!
06.30 «TOP SHOP»
Перший клас» (16+)
05.15 Факти
08.00 М/с «Кротик і Панда»
19.00 Х/ф «Люди Ікс:
05.40, 08.35 Секретний фронт 08.35 «Ух ти show»
Апокаліпсис» (16+)
06.45 Прихована небезпека
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
21.50 Х/ф «Люди Ікс: Темний
07.35 Антизомбі
10.10 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА»
Фенікс»
09.30 Громадянська оборона
(12+)
10.35 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ» 12.10 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН» 03.15 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки
(16+)
14.00 «Орел і Решка. Навколо
12.45 Факти. День
світу»
НТН
13.05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
05.25
Х/ф
«Захар
Беркут»
2+2
15.25 Т/с «Пес» (16+)
07.10 «Слово Предстоятеля»
18.45 Факти тижня
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.15 «Випадковий свідок.
20.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
07.00 «Джедаі 2020»
Навколо світу» 09.45 Т/с
ЗОЛОТА АРМІЯ»
09.10 «Загублений світ»
«Коломбо» (16+) 13.20 Х/ф
(16+)
13.15 Т/с «Перевізник-2» (16+)
«Холодне літо 53-го» 15.15
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
16.10 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ» Х/ф «Балада про доблесного
ВІДРОДЖЕННЯ
(16+)
лицаря Айвенго» 17.05 Х/ф
КРИВАВОЇ
19.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
«Це було в розвідці» 19.00
КОРОЛЕВИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ» Х/ф «Золота міна» 21.45 Х/ф
(16+)
«Напролом» (16+) 23.35 Х/ф
НОВИЙ КАНАЛ 22.50 Х/ф
«ЗА ЛІНІЄЮ
«Герой» (16+) 01.25 «Легенди
06.00, 23.40 «Вар’яти» (12+)
карного розшуку»
ВОГНЮ» (16+)
06.50, 08.20 «Kids time»
06.50 Реальна містика
09.05 Т/с «У минулого в боргу»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Крила
метелика» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Бійся своїх бажань»
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n На замітку
№14 (14)

Восени
особливо
важливо
правильно харчуватися
Наше щоденне меню
повинно змінюватися
цієї пори не тільки через
сезонність тих чи інших
продуктів

n Скуштуйте!

Почаюємо з кексиками?

арто також пам’ятати,
що в період похолодання нашому організмові
потрібен додатковий захист
від застуд та інфекційних захворювань. Стежте, щоб у
вашому раціоні були:
к М’ЯСО І РИБА. Білок,
наявний у їхньому складі,
сприяє зміцненню нашого
імунітету.
к ЯБЛУКА, які завдяки

В

Фото із сайту harchi.info.

Фото із сайту 1zoom.ru .

Ця випічка для багатьох
ласунів є однією
з найулюбленіших: м’яка,
солодка, ароматна,
смачна. Та й господиням
до вподоби, адже
приготувати домашні
кекси досить просто:
все, що потрібно, —
це спеціальні форми
(силіконові, металеві
або фарфорові)
і базові інгредієнти, які
знайдуться в кожному
домі. А урізноманітнити
ці кондитерські вироби
можна завдяки добавкам
і начинкам — згодяться
для цього родзинки,
курага, вишні, журавлина,
кокосова стружка, горіхи,
шоколад, варення,
джеми, креми, глазур —
все, що підкаже вам
фантазія…

А урізноманітнити ці кондитерські вироби можна завдяки добавкам
і начинкам.

n Енциклопедія спецій

Приправи – до кожної страви
М’ЯСО

CИРНИЙ

Інгредієнти: 120 г маргарину, 1 скл. цукру, 250 г жирного сиру, 2 курячі яйця, 1 пакетик ванільного цукру, 300 г
пшеничного борошна, 75 г родзинок, 1 пачка розпушувача.
Приготування. Маргарин
завчасно дістати з морозилки, щоб трохи розм’як. У глибоку миску висипати цукор,
ванілін і сир, вимішати. Розім’яти маргарин виделкою
і перетерти його із сирною
масою. За допомогою блендера або міксера збити отриману масу до однорідного
стану, додати яйця, перемішати і ще раз збити. Акуратно
всипати борошно, промитий
ізюм і вимісити тісто лопаткою. Воно повинно вийти
в’язким і густим.
Змастити форму для випічки олією і розподілити
в ній тісто. Розігріти духовку до 200 °C і випікати кекс
близько години. Не забувайте перевіряти його на готовність дерев’яною шпажкою.
Як тільки тісто перестане
до неї прилипати, дістати випічку і перекласти на тарілку.
Можна прикрасити цукровою пудрою, подрібненими
волоськими горіхами і шоколадною крихтою.
ШОКОЛАДНІ

Інгредієнти: 1 скл. борошна, 1 яйце, 0,5 скл. цукру,

1 скл. молока, 1 ст. л. олії без
запаху, невелика щіпка соди,
лимонний сік, щоб погасити
соду, 2 ст. л. какао-порошку,
сіль, трохи яблучного чи полуничного варення або джему для начинки.
Приготування. В окремому посуді збити цукор
і яйце. Не припиняючи збивати, поступово вливати
молоко, додати гашену соду
і сіль. В отриману масу всипати просіяне борошно і какао.
Замісити тісто. Наостанок
додати олію і ще раз вимісити. Змастити формочки для
кексів олією, розподілити
в них 2 третини тіста, в центр
кожного кекса покласти
по 0,5 ч. л. начинки і накрити
рештою тіста. Пекти близько
пів години до готовності при
температурі 180 °C.
Така випічка ідеально поєднується з гарячим чаєм,
кавою, какао або ж просто
з теплим молоком з медом.
ПІСНІ З МАКОМ

Інгредієнти: 1 скл. цукру,
320 г борошна, 8 ст. л. олії без
запаху, 1 ч. л. соди, погашеної оцтом, 6 ст. л. маку, 2 скл.
води.
Приготування. У велику ємність всипати борошно
та цукор, трохи перемішати,
тоді влити воду й олію і вимішати до однорідності. В окремій посудині погасити соду

« Цядлявипічка
багатьох
ласунів є однією
з найулюбленіших:
м’яка, солодка,
ароматна,
смачна.

»

Фото із сайту pixabay.com.

оцтом і додати в тісто. Насамкінець всипати сухий мак. Готове тісто на пісні кекси виходить досить густим, повільно
стікає з ложки. У підготовлені
формочки влити по 1,5 столові ложки тіста, заповнюючи їх
не більш як на 2/3. Духовку попередньо прогріти до 180 градусів і випікати кекси 30 хвилин. Готові вийняти з формочок, за бажанням можна
присипати цукровою пудрою.
«ТРИ СМАКИ»

Інгредієнти: 1 скл. цукру (з чубком), 6 яєць, 200 г
вершкового масла, 2 скл.
борошна пшеничного, 1 ч.
л. розпушувача (з чубком),
дрібка солі, 75 г маку, 2 ст. л.
какао-порошку, 50 г кокосової стружки, 2 ч. л. куркуми.
Приготування. Натерти масло на тертці і розтерти з цукром (для зручності
можна перемолоти його
на пудру). Відділити жовтки
від білків і поступово ввести
в суміш по одному жовтку, постійно перемішуючи. Додати
просіяне борошно та розпушувач, дрібку солі. Білки збити до густої піни і поступово
вводити їх у тісто, акуратно
перемішуючи лопаткою. Розділити тісто на три частини
і в кожну додати наповнювач:
в одну — мак, в другу — какао, в третю –кокосову стружку й куркуму (для забарвлення). В силіконову форму
викласти шар тіста з маком,
зробити в ньому заглиблення і заповнити його тістом
з какао. Тоді в коричневому
пласті зробити заглиблення і викласти в нього жовте
тісто. Поверхню розрівняти
і випікати кекс у духовці при
180 градусах упродовж 45–
50 хвилин (готовність перевіряйте зубочисткою). Готовий
кекс прикрасити на свій смак.

пектину допомагають боротися з поганим холестерином.
к ГОРІХИ ТА НАСІННЯ.
Вони також містять білок, а
ще – такі необхідні нам жирні
кислоти омега-3.
к БОБОВІ багаті фолієвою кислотою, кальцієм,
залізом, калієм, цинком, антиоксидантами, складними
вуглеводами та білками. Усі
ці компоненти незамінні для
підтримки здоров’я.
к ЯГОДИ. Саме сезон
калини й обліпихи, які містять неймовірну кількість вітаміну С.

РИБА

Червоний перець, чорний
перець, духмяний перець, гвоздика, майоран, кмин, чебрець,
цибуля, куркума, орегано
КУРЯТИНА

Кріп, лаврове листя, імбир, білий перець, коріандр,
духмяний перець, чилі, цибуля, гірчиця, чебрець
ГРИЛЬ

Майоран, чебрець, розмарин, шавлія, зелений і фіолетовий базилік

Кардамон, червоний перець, кмин, майоран, чилі,
духмяний перець, чебрець,
мускатний горіх, імбир

ПІЦА

Орегано, зелений і фіолетовий базилік, петрушка,
фенхель, майоран, розмарин,
чебрець

МАКАРОНИ

Орегано, базилік, цибуля,
селера, імбир, помідори, червона паприка, часник, перець
чилі

СУП

Чорний перець, кмин, майоран, розмарин, солодкий
перець, базилік, любисток,
лаврове листя, кайєнський
перець

ОВОЧІ

Червоний перець, куркума, кардамон, коріандр, імбир, гірчиця, чорний перець,
духмяний перець, кмин, мускатний горіх

ВИПІЧКА

Гвоздика, духмяний перець, чебрець, імбир, кориця,
кардамон, апельсинова цедра, аніс, кунжут, ваніль

НАПОЇ

Чебрець, імбир, кориця,
кардамон, гвоздика

жечки не подавай.
:) :) :)
– Яшо, невже ти
У деяких індіандумаєш, що гості
ських племен вважали:
можуть їх украсти?!
якщо з’їси ведме– Ні, Саро, я
дя – будеш таким же
таки думаю, що
сильним і сміливим;
Весела
вони їх можуть упізз’їси пуму – станеш
кухня
нати...
таким же хитрим і
швидким... Я от ду:) :) :)
маю: невже ми надто багато
– Люба, що у нас сьогодні
баранини їмо?
на вечерю?
– Дуже ліниві голубці!
:) :) :)
– Це як?
Чекаючи на гостей, Рабино– Капуста на балконі, фарш
вич попереджає жінку:
у морозилці!
– Святковий сервіз можеш
поставити на стіл, а срібні ло-

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 Оле, оле, оле, оле!

Сказати французам «Мерсі боку!» —
і вислати до Парижа бутель перваку
У груповому відборі до Чемпіонату світу-2022 збірна України не програла
жодного матчу й фінішувала у своїй групі відразу після чинних чемпіонів світу
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Фото із сайту obozrevatel/gettyimages.com.

ідбір до ЧС-2022. Група D. 10 тур.
Боснія і Герцеговина — Україна —
0:2 (0:1 — Олександр Зінченко, 58 хв.;
0:2 — Артем Довбик, 79 хв.).
16 листопада. Зеніца. Стадіон «Біліно
Поле». Головний суддя Матеу Лаос (Іспанія).
У вирішальному поєдинку групового
турніру (аби розраховувати на друге місце)
збірна України мала не лише перемагати
на виїзді боснійців, а й сподіватися, що чемпіони світу — французи (уже забезпечивши
собі путівку на мундіаль і не маючи жодних
турнірних задач) таки не клеїтимуть дурня
у Гельсінкі.
До речі, легендарний редакційний
кріль-прогнозист «Газети Волинь» Василько
(який під час Євро-2020 змусив оплескувати
собі стоячи увесь футбольний світ!) заздалегідь сказав щодо цього матчу своє вагоме
куцохвосте слово — бути перемозі збірної
України!
«Тризубі» на «Біліно Поле» справді взялися до справи жваво, проте у другій половині
першого тайму почали відверто «підкисати».
А ближче до перерви взагалі дозволили господарям поля (також турнірно абсолютно
не мотивованим!) повірити у власні сили.
Якби не Георгій БущанИЩЕ з його дивосейвом на 45-й хвилині поєдинку, йти б нам

ЗА ВОРОТАМИ

В

редакційний
« Легендарний
кріль-прогнозист «Газети
Волинь» Василько (який
під час Євро-2020 змусив
оплескувати собі стоячи
увесь футбольний світ!)
заздалегідь
сказав
щодо цього
матчу своє
вагоме
куцохвосте
слово – бути
Перегляньте
перемозі
і ви, натиснувши
збірної
прямо зараз
України!
на телефоні

»

на цей QR-код.

на перерву з голом у роздягальню…
Початок другого тайму також видався
нервовим. Але ми таки забили! Простріл Циганкова з лівого флангу Ярмоленко замкнути не зумів, проте завдяки цьому проворний
Зінченко одержав можливість вколотити м’яч
у порожні ворота!
На душі стало спокійніше, а невдовзі й
Карім Бензема у паралельному матчі забив
у ворота збірної Фінляндії! Водночас ситуація
лишалася вкрай хиткою: забий боснійці або
забий фіни — і ми знову «поза грою»…
На 64-й хвилині Петраков міняє Соболя на Шапаренка (не потрапляння якого до «старту» багатьох дуже здивувало),

Олександр Петраков: «Це були три найважчі місяці у моєму футбольному житті.
Я постарів на років п’ять». Цей тренер справді ніби сам грає на полі.

а на 75-й — Яремчука на Довбика. І вже
на 79-й хвилині ці заміни спрацьовують:
23-річний «професор футболу» Шапаренко крутизно виводить сам на сам із ексголкіпером «Зорі» Ніколою Васілем відомого
24-річного «джокера» Артема Довбика
і той свій шанс не марнує — 2:0 на нашу
користь!
А кількома хвилинами раніше Кіліан

«Ще один конкурент!»: 19-літній Богдан
Кобзар із «Волині» змушує хвилюватися
Романа Яремчука
Луцький клуб перервав серію із
трьох безвиграшних матчів (дві
поразки і нічия) і нарешті здобув
п’яту перемогу в сезоні
итим» із Луцька поїхав липоводолинський «Альянс»
(справді міцний колектив,
який у разі своєї перемоги увірвався б
у трійку лідерів першості!). Єдиний гол
у матчі на рахунку 19-річного нападника Богдана Кобзаря. Зазначимо, що
це вже п’ятий м’яч уродженця Рожища
у нинішньому сезоні, й саме Кобзар
нині є кращим бомбардиром «Волині». Зауважимо також, що у чотирьох
із п’яти «забивних» для Богдана поєдинках «Хрестоносці» здобували перемоги.
А вже позавтрому, в суботу, 20 листопада, «Волинь» гратиме на виїзді із
ФК «Ужгород». Закарпатці – попри те,
що є аутсайдерами першості – перебувають на емоційному піднесенні – адже
в попередньому турі зуміли вирвати
виїзну перемогу в столичної «Оболоні» (завдяки голу 21-річного уродженця
Здолбунова Миколи Гайдучика).
Результати 18-го туру в Першій
лізі: СК «Краматорськ» – «Агробізнес»

«Б

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Мбаппе також подвоює перевагу французів
у Гельсінкі! Це вже були серйозні підстави для
нашого «тризубого» оптимізму — і вони таки
справдилися!
До речі, Артем Довбик мав прекрасну
можливість робити дубль. Але ефектно й
холоднокровно обігравши захисника та голкіпера боснійців, уже якось «сліпо» пробив
у, здавалося б, незахищені ворота суперни-

n Перша ліга

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

www.volyn.com.ua

ка — і… влучив у гравця, який «намалювався»
на лінії воріт.
Ми фінішуємо другими й одержуємо
шанс на подальшу боротьбу. Там буде ду-ууже складно (доведеться здобути перемоги
у двох поєдинках над двома різними суперниками, і кожен із цих матчів буде разів у двісті складнішим, ніж матч із боснійцями!) —
але це таки шанс! І на щось інше, окрім
другого місця у групі із чинними чемпіонами
світу (будьмо реалістами!), годі було й розраховувати із самісінького початку. А за абсолютно непотрібну їм звитягу в Гельсінкі ми
ще й виннні «Триколірним» бутель перваку…

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E!mail

Заснована 27 вересня 1939 року.*

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
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– 1:1; «Олімпік» – «Нива» – 0:1; «Полісся»
– «Кремінь» – 2:0; «ВПК-Агро» – «Поділля» – 1:0; «Металіст» – «Прикарпаття»
– 4:0; «Кривбас» – «Гірник-Спорт» – 0:0;
«Волинь» – «Альянс» – 1:0; «Оболонь» –
ФК «Ужгород» – 0:1.
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Турнірна таблиця Першої ліги:
Команда
I В Н П М
«Металіст»
18 15 2 1 47-8
«Кривбас»
18 11 5 2 32-16
«Оболонь»
17 9 3 5 21-14
«Альянс»
17 9 2 6 28-21
«Прикарпаття»
18 8 4 6 26-22
«Гірник-Спорт» 18 7 5 6 14-15
«Нива»
18 6 5 7 16-20
«Олімпік»
17 7 2 8 19-19
«Волинь»
17 5 7 5 15-18
СК «Краматорськ» 16 7 1 8 15-20
«Полісся»
15 6 3 6 17-14
«Поділля»
18 5 5 8 15-16
«Агробізнес»
18 4 7 7 15-22
«ВПК-Агро»
17 5 1 11 11-21
«Кремінь»
18 4 1 13 14-34
ФК «Ужгород»
18 3 3 12 14-39

М
1.
2.
3.
4.
5.

О
47
38
30
29
28
26
23
23
22
22
21
20
19
16
13
12

Уліцький Василь Михайлович

головного редактора
Римар Микола Анатолійович
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Підсумкова турнірна таблиця групи D:
Збірна
І В Н П М
Франція
8 5 3 0 18–3
Україна
8 2 6 0 11–8
Фінляндія
8 3 2 3 10–10
Боснія і Герцеговина
8 1 4 3 9–12
Казахстан
8 0 3 5 5–20

Жеребкування стадії плей-оф відбудеться 26 листопада. 12 команд будуть
розбиті на два кошики — «сіяні» і «несіяні». Кожна із них дізнається не лише про
свого суперника у півфіналі, а й пару,
з переможцем якої зіграє у фіналі за одну
із трьох путівок у Катар-2022.
«Сіяні» збірні: Португалія, Шотландія,
Італія, Росія, Швеція, Вельс.
«Несіяні» збірні: Туреччина, Польща,
Північна Македонія, Україна, Австрія, Чехія.
Таким чином суперником українців
у півфіналі може стати одна із п’яти збірних (Португалія, Шотландія, Італія, Швеція, або ж Вельс — з росіянами нас «розведуть»). Вочевидь, вдалим можна буде
вважати жереб, за якого ми не потрапимо
в одну «четвірку» із чинними чемпіонами
Європи — італійцями… n

У гонці бомбардирів лідирує Матеус Вієйра Кампос Пейшоту («Металіст») – 12 голів (3 – з пенальті).

Приймальня 723894

Олександр ПЕТРАКОВ,
виконувач обов’язків
головного тренера
Національної збірної
України (до речі, вчора фахівець мав нарешті позбутися отого
«в. о.» перед назвою
своєї посади!):
«Ми дуже задоволені, хоча зробили
лише 50%. Буде жеребкування, плей-оф,
але раді, що потрапили туди. Ми нікого
не боїмося — це точно. Будемо грати,
адже хочемо поїхати в Катар, незалежно
від того, хто нам попадеться. Думаю, ми
виграємо і поїдемо в Катар.
Я знав, що буде такий важкий поєдинок. Ніяких надзусиль з болгарами
ми не віддали, хоча сьогодні нервували, дещо не виходило. Але задоволений
грою і характером хлопців. Такі матчі проходять дуже важко, і тут вже не треба нічого говорити — результату досягли, все!
Довбик добре вийшов на заміну, зробив
свою справу. Він нападник, повинен забивати. Шкода, що третій не вколотив,
бо виріс би у ціні. Після гри так йому
і сказав — якби забив, то вже коштував би
10 мільйонів.
До речі, у вівторок усі наші три команди
перемогли — U-17 і U-19. Вітаю Олега Кузнєцова і Руслана Ротаня. Ми також виграли,
тому вітаю Україну з футбольним святом.
Плани на найближчі дні? Не знаю, буду
з жінкою «чаї ганяти». Приїде сім’я, трохи
подумаю. Зараз скажу футболу «ні», треба
відпочити і видихнути».
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n Самородки із народу

n АртБарикада
Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

Волинський Фаберже
створив яйце-мотрійку, але
змушений був її продати
Майстер зі світовою славою каже, що хотів перевершити
попередню роботу «три в одному», а вийшло
аж «п’ять в одному»
Фото з фейсбук-сторінки Анатолія БОЙКА.

Оксана КОВАЛЕНКО

натолій Бойко з Володимира-Волинського оприлюднив
відео, як він, наче у казці, відчиняє й відчиняє стулки одного яйця
за іншим. Зі страусиного з’являється
гусяче, а з того — куряче, далі — перепелине, й нарешті — зовсім крихітне, що належить котрійсь із лісових
пташок. Та навіть це манюпусіньке
має «шапочку»: вона відкидається, а всередині — блискучий камінець, що міниться, як гірські кришталики.
Майстер дуже втішений тим, що
вдалося:
— Працювати почав пів року тому.
Хотів перевершити своє попереднє
«три в одному». Думаю: «Дай-но,
я дійду до максимуму». То вийшло
аж п’ять в одному, бо ж вдалося й
останнє розрізати та помістити там
камінь.
Анатолій Бойко розповідає, що
в його яйцевій мотрійці стулки кріпляться на крихітних завісах, мають

А

Колектив школи та її директор Іван Гаврилюк приймали цього дня вітання і подяки за їхній
внесок від випускників, колег та влади.

«Художня школа
змінила наш Луцьк»
В обласному центрі Волині на показ виставили
майже пів тисячі мистецьких творів, які надихнуть
і відволічуть від сірих буднів, особливо гнітючих цієї
осінньої пори
Аліна ВІТИНСЬКА

ещодавно в галереї мистецтв Національної спілки
художників урочисто
відкрили виставку творчих робіт учнів і викладачів Луцької художньої
школи з нагоди 60-ліття
закладу. Це вже третя
за ліком експозиція —
підсумкова, приурочена до ювілею. На ній
представлено майже
500 арт об’єктів, які відображають навчальний і творчий процес
художньої школи. Там
можна побачити роботи з рисунку, живопису,
композиції, скульптури,
виконані учнями і викладачами.
– 60 років — значима
подія для навчального
закладу, адже 60 — і для
людини поважний вік,
а для школи — це процес розвитку. За цей час
було багато, але нині
вдалося досягнути того,
до чого прагнули, —
каже директор закладу
Іван Гаврилюк. — Ми робимо це передусім для
міста, для громади, для
людей, і в першу чергу для дітей, аби нове
покоління заразилося
цим вірусом мистецтва
і культури, і в подальшому несло його крізь
роки.
Іван Миколайович
пригадав історію закладу, роки становлення,
талановитих випускників. Розповів також про
людину, яка започаткувала в Луцьку образотворчу освіту, — першого директора художньої
школи Петра Сензюка.
На урочистість за-

страусиного з’являється
« Зігусяче,
а з того — куряче,

Н

далі — перепелине,
й нарешті — зовсім
крихітне, що належить
котрійсь із лісових пташок.
Та навіть це манюпусіньке
має «шапочку»:
вона відкидається,
а всередині — блискучий
камінець, що міниться,
як гірські кришталики.

»

На ювілейній виставці – коктейль стилів і жанрів. Роботи
вразять і замилують кожного.

вітало чимало гостей,
зокрема ректор Волинського національного
університету імені Лесі

фіксатори, а оздоблені високоякісною італійською біжутерією з напиленням «під золото».
Люди, які в соцмережі милувалися відео від волинського Фаберже,
щиро дякують йому й пишуть:
— Уклін такому митцю!
Утім, цей витончений шедевр

Отака краса поповнила приватну
колекцію одного із заможних
українців.

уже помандрував з Волині до нового власника. Майстер каже, що продає свою колекцію й окремі витвори
(кожне вирізьблене яйце оцінює від
трьох тисяч гривень), щоб здійснити
мрію.
Анатолій Бойко давно хоче переселитися з невеличкої квартири
у свій будинок, де прагне облаштувати нормальне приміщення для
музею. Каже, втомився слухати численні обіцянки різних чиновників, що
вони колись обов’язково допоможуть
подбати, аби унікальна колекція тішила око глядачів саме на Волині. Тож
майстер звертається й до тих, хто
хотів би допомогти йому в цій справі:
— Ім’я такої людини обов’язково
увіковічнимо в музеї. А колекція моя
не меншає, бо щоразу, коли продаю
роботи, намагаюся зробити нові.
З упевненістю кажу й тепер, що аналогів їй у світі немає! n

тецьке життя тривало,
але воно було більшою
мірою аматорським,
а художня школа запо-

вже третя за ліком експозиція —
« Цепідсумкова,
приурочена до ювілею. На ній
представлено майже 500 артоб’єктів, які
відображають навчальний і творчий процес
художньої школи.

»

Українки Анатолій Цьось
і проректор вишу Наталія Благовірна, директори Музею волинської
ікони Тетяна Єлісєєва
та Художнього музею
Зоя Навроцька, митці
краю, учні та випускники закладу.
— Поява художньої
школи на мапі Луцька
змінила місто. Це ми
знаємо з документів.
У міжвоєнний і повоєнний час у Луцьку мис-

чаткувала професійний
розвиток. Школа і нині
не втрачає своїх позицій. Вона є важливим
осередком, який надає
місту значущості та увиразнює його обличчя.
Нинішній колектив і директор роблять багато
для культурно-мистецького життя міста. Його
обличчя — це смак викладачів художньої школи, — підсумувала Зоя
Навроцька. n

Перегляньте
і ви, натиснувши
прямо зараз на
телефоні на цей
QR-код.
На сьогодні у фейсбуці казкове відео нашого земляка подивилося майже
десять тисяч людей!

