27 листопада о 16.00
запали свічку пам’яті
жертв Голодоморів
в Україні у своєму вікні

n Репортаж із глибинки
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n А ви як думаєте?

Фото Андрія ВЕЛИЧКА.

Щовесни крига зносить
місток через Турію, а жителі
Ставища його відбудовують,
щоб діти пішли в…
«президентську» школу
Фото Катерини ЗУБЧУК.

«Ось бачите, як гарно Луцьк споживає хліб. Це такі голодні? Це грошей у державі нема?» — обурився
Андрій Величко, який першим побачив шокуючу картину.

УБИЛИ… ХЛІБ:
поблизу Луцька хтось викинув
на смітник сотні буханців
Приблизно за тиждень до річниці Голодомору Волинь на всю країну «прославилася»
кадрами, через які може відібрати мову. У селі Борохів Луцького району посеред поля
хтось викинув кількасот буханців зіпсованого хліба. Частина з них покраяна і вкрита
цвіллю, але більшість навіть не розпакована, так і лежить у поліетиленових пакетах.
Цей жахливий випадок викликав жваві дискусії у соціальних мережах. Хоча більшість
користувачів шоковані і називають вчинене гріхом, деякі «розумники» не помітили у
«хлібозвалищі» нічого страшного. «Яка вам різниця, захотіли і викинули» — «Бога побоялись
би. Хліб же» — «І що, що хліб? Просто зіпсований сумнівний продукт, нічого особливого»…
«А як ви прокоментуєте цю ситуацію?» — таке запитання ми поставили відомим краянам
Андрій БОНДАРЧУК,
депутат Верховної Ради
України І скликання,
Почесний громадянин
Волині, Луцька і рідного
села Сереховичі, дослідник
теми Голодомору
(м. Луцьк):
— До глибини душі обурив цей випадок.
І не тому, що змарнували товар, а тому, що
поглумилися над святим. Бо хліб справжньої
ціни не має, як і повітря, вода, сонце…Я багато років досліджував тему Голодомору, голоду, видав кілька книг, був учасником двох
міжнародних конференцій на цю тему, сам
пережив голод 1946–1947 і наступні голодні
роки, тому особисто знаю, що таке хліб. Міг
би навести чимало прикладів зі слів тих, хто
тоді врятувався. У хроніці Голодоморів є безліч жахливих випадків, коли матері (!) вбивали
своїх дітей, аби вижити самим чи врятувати
решту дітей! Цинізмом віє від слів прославленого діяча комуністичної епохи Ворошилова

над святим.
« Поглумилися
Бо хліб справжньої ціни
не має, як і повітря, вода,
сонце…

»

про те, що більшовики свідомо пішли на вбивство мільйонів українців, бо Москві потрібні
були гроші.
Хліб — не лише життя, а й велика політика.
На жаль, ми, українська нація, яка втратила
10 мільйонів життів, втрачає і пам’ять про ці
жахіття. Тему Голодоморів порушують хіба що
в переддень вшанування жертв. А про це треба говорити постійно… Щодо розпорядників
і виконавців цієї ганебної акції. Це люди без
докорів совісті. Якщо цей хліб справді став
непридатним для споживання, його можна було згодувати як корм для птиці. Бажано, аби були названі ті люди, які зневажили і
хліборобську працю, здійснили моральний і
службовий злочин.

Закінчення на с. 8–9

Поки виборча кампанія триває, то багато хто з депутатів обіцяє
збудувати у Ставищі надійний міст.

с. 16, 12

Батюшку судили через
невакцинованих парафіян с. 7

Вітаємо!

Від щирого серця
80–
з 80–річним
ювілеєм

вітаємо

Леонтія Миколайовича
Л
ЧАЙКУ.
Як людина щедрої душі, доброзичлива, багата на душевне тепло,
щирий, товариський колега, професіонал своєї справи ви заслужили шану серед колег, рідних та
друзів.
Бажаємо вам, енергійній людині та яскравій особистості, міцного здоров’я, творчого натхнення, великого людського
щастя, добробуту, миру і злагоди у вашій родині!
Хай і надалі перед вами стеляться рівні дороги, зустрічаються красиві душею люди, життя дарує радість, ласку і
тепло, а привітання додають життєвої наснаги у скарбничку вашої душі!
Многії і щасливі літа!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте.
З повагою
колектив Волинського
автоцентру «КамАЗ».

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160
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Фото із фейсбук-сторінки голови Поромівської громади Олега САВЧУКА.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
26 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.30, захід – 16.05, тривалість
дня – 8.35).
Місяць у Леві. Дні Місяця 22/23.
Іменинники: Антон, Іван.
27 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.32, захід – 16.04, тривалість
дня – 8.32).
Місяць у Леві, Діві. Дні Місяця 23/24.
Іменинники: Микола, Михайло, Сергій, Пилип.

Найвищу гойдалку
України встановили
в Поромові

28 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.33, захід – 16.04, тривалість
дня – 8.31).
Місяць у Діві. День Місяця 24.
Іменинники: Григорій, Дмитро, Іван.

Конструкція має шанс потрапити
до національної Книги рекордів

29 ЛИСТОПАДА
Аліна ВІТИНСЬКА

ігантська гойдалка в селі Поромів Володимир-Волинського району стала місцем для
фото і розваг. У неділю, 21 листопада, відбулося урочисте відкриття локації. Такого атракціону
на Волині ще не бачили.
Висота дерев’яної конструкції сягнула понад
11 метрів. Ідея належить сільському голові Олегу
Савчуку. Допомогли реалізувати ініціативу небайдужі жителі.
— Таких високих дерев’яних гойдалок в Україні
ще не було. Наша має шанс потрапити до Книги рекордів України, — написав очільник громади на своїй сторінці у фейсбуці.
— Ідея виникла після поїздки в Карпати. Побачивши там високу гойдалку, подумав: треба зробити
таку в себе. У жовтні розпочали реалізовувати ініціативу. Домовилися з лісівником про будматеріали.
Знайшли меценатів, які допомогли фінансово і технікою, — розповів Олег Савчук.
За поміч і сприяння він подякував Денису Грищуку, Миколі Гуліті, Анатолію Гуліті, Валерію Петруку,

Сонце (схід – 7.34, захід – 16.03, тривалість
дня – 8.29).
Місяць у Діві, Терезах. Дні Місяця 24/25.
Іменинники: Василь, Віктор, Дмитро.

Г

30 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.36, захід – 16.02, тривалість
дня – 8.26).
Місяць у Терезах. Дні Місяця 25/26.
Іменинники: Григорій, Сергій.
1 ГРУДНЯ

Місце може стати новим туристичним об’єктом не лише
громади, а й краю, а якщо потрапить до Книги рекордів –
то й України.

Сонце (схід – 7.37, захід – 16.02, тривалість
дня – 8.25).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. Дні Місяця
26/27.
Іменинники: Роман.

Ігорю Глушнюку, Петрові Савчуку, Віталію Мурмилю,
Юрію Ляшуку, Василеві Власюку та Віталію Савчуку.
Жителі Поромівської та сусідніх громад — у захваті від ініціативи. Люди по кілька разів на день приїздять, аби погойдатися. n

Сонце (схід – 7.38, захід – 16.01, тривалість
дня – 8.23).
Місяць у Скорпіоні. Дні Місяця 27/28.
Іменинники: Сергій, Денис.

Його соняшники цвітуть
і в листопаді
Знаний в краї доброю справою лучанин Василь Рижук уже 25 років
займається квітникарством. Його чорнобривцями засіяні тисячі
кілометрів узбіч доріг. Він — автор проєкту «Квітучий прапор
України», завдяки якому шляхи області стали привітнішими
і гарнішими
Тетяна МЕЛЬНИК

ан Василь щороку збирає
12–15 мішків насіння чорнобривців. Каже, що їх вистачає для наступного сезону і для
того, аби роздавати усім охочим.
А його соняшники цвітуть і досі —
в листопаді.
Чоловік сам готує ґрунт для посіву,
поливає, прополює, доглядає і зби-

П

рає насіння (нині саме час для збору).
Каже, що на узбіччі працювати значно
складніше, аніж на городі, адже земля
там кам’яниста, заросла бур’янами й
кущами. Квіти, які висіває волинянин,
борються із бур’янами, такими як борщівник і амброзія.
Василь Рижук неподалік Луцька
цьогоріч створив із квіток державний
символ, який видно із висоти пташиного польоту. n

2 ГРУДНЯ

n Погода

З першим снігом!
23 листопада волиняни милувалися
сніжинками. Хоч тішилися недовго.
І якщо вірити синоптикам, то до Нового
року снігу багато не випаде
а прогнозом чергового синоптика Волинського гідрометцентру Світлани Дриганюк, 26 листопада буде хмарно з проясненнями.
Вночі — без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер
південно–східний, 7–12 метрів за секунду. Температура вночі мінус 1 — плюс 4, удень +1–6 градусів.
За спостереженнями, найтепліше цього дня було
у 2006-му — плюс 13, а найхолодніше — 1989-го —
мінус 14 градусів.
27-го — хмарно з проясненнями. Вночі мокрий
сніг, вдень без опадів. Вночі і вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно–західний, 5–10 метрів

З

за секунду. Температура — від мінус 2 уночі до плюс
6 вдень.
28-го вночі без опадів, удень місцями невеликий
дощ. Вітер південно-західний, 5–10 метрів. Температура вночі мінус 3 — плюс 2, удень — плюс 2–7 градусів.
29-го збережеться хмарна погода. Сніг і мокрий
сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря протягом
доби від 2 морозу до 2 градусів тепла.
У Рівному 26 листопада весь день буде хмарним, але опадів не передбачається. Температура
повітря становитиме плюс 1–4 градуси. 27-го уночі піде дрібний дощ, але
до ранку закінчиться. 28-го — без
опадів. n
Ведуча рубрики
Аліна ВІТИНСЬКА.
Тел. 72-39-32

Р Е К Л А М А

АКАДЕМІК БОЛОТОВ: Я НАВЧУ ВАС, ЯК НЕ ХВОРІТИ І ЖИТИ ДОВГО. 5 ЗОЛОТИХ ПРАВИЛ
Àêàäåì³ê Áîðèñ Âàñèëüîâè÷ Áîëîòîâ — óí³êàëüíèé ó÷åíèé
ñó÷àñíîñò³, ÿêèé äîñÿã óñï³õó â ô³çèö³, õ³ì³¿ ³, çâè÷àéíî æ, ó
ìåäèöèí³. Íà éîãî ðàõóíêó íàãîðîäè ³ äîñÿãíåííÿ: ìåäàëü «Âèíàõ³äíèê ðîêó ÑÐÑÐ», íàóêîâà ðîçðîáêà «Òàáëèöÿ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â äðóãîãî ïîêîë³ííÿ», òàêîæ ó÷åíîãî óäîñòîºíî ì³æíàðîäíîãî ñòàòóñó àêàäåì³êà.
À éîãî òåîð³ºþ õîëîäíîãî ñèíòåçó çàö³êàâèâñÿ ñàì À. Ä. Ñàõàðîâ, íàä íåþ
ï³çí³øå âîíè ðàçîì ïðàöþâàëè. Áîëîòîâ ðîçðîáèâ óí³êàëüíó ñèñòåìó çäîðîâ’ÿ, ÿêà äîïîìîãëà ì³ëüéîíàì ëþäåé ³ ïåðåâ³ðåíà 40-ð³÷íèì äîñâ³äîì.

Бути здоровими дуже просто!

Áóòè çäîðîâèì — öå êîëè îðãàí³çì
ïðàöþº òàê, ÿê òðåáà. ª ïðîáëåìà — ïîòð³áíî íîðìàë³çóâàòè ðîáîòó îðãàí³çìó, à
íå âæèâàòè òàáëåòêè. Íåâæå âè äóìàºòå,
ùî òàáëåòêà ìîæå âèë³êóâàòè îðãàí³çì,
ÿêèé ñàìîäîñòàòí³é, ³ â íüîìó â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè, ÿê³ äîñ³ ñó÷àñíà íàóêà
ïîÿñíèòè íå ìîæå? Çâè÷àéíî, í³. Ï³ãóëêà
ò³ëüêè ïðèáèðàº ñèìïòîìè, à ïðîáëåìà
çàëèøàºòüñÿ, ùå é ïîñèëþºòüñÿ.

«Організм потрібно живити,
а не лікувати»

1. Ïî-ïåðøå, ïîâíîö³ííî æèâèòè
îðãàí³çì: êë³òèíè, òêàíèíè, îðãàíè. Öå

äîçâîëèòü çá³ëüøèòè ÷èñëî ìîëîäèõ
êë³òèí, ³ òîä³ ï³äå îìîëîäæåííÿ.
2. Ïî-äðóãå, ïîòð³áíî âèâåñòè íåðîç÷èíí³ ñîë³, òîä³ âèéäóòü êàìåí³ ç
âíóòð³øí³õ îðãàí³â, ñóãëîáè çâ³ëüíÿòüñÿ
â³ä íåðîç÷èííèõ ñîëåé, áîë³ çíèêíóòü,
à ðóõ ñóãëîá³â íîðìàë³çóºòüñÿ. Äëÿ
öüîãî ñë³ä ïåðåâåñòè øëàêè â ñîë³, à
ïîò³ì âæå ¿õ âèâîäèòè.
3. Ïî-òðåòº: áîðîòèñÿ ç õâîðîáîòâîðíèìè áàêòåð³ÿìè øëÿõîì ðîçð³äæåííÿ êðîâ³, òîìó ùî ðîçð³äæåíà
³ îêèñëåíà êðîâ ðÿòóº â³ä áàãàòüîõ
õâîðîá.
4. Íó ³, çâè÷àéíî, äîòðèìóâàòèñÿ
òåìïåðàòóðíîãî
ðåæèìó.

Êîëè íàì õîëîäíî, ìè âèòðà÷àºìî
àì³íîêèñëîòè, à êîëè òåïëî, ¿õ â³äíîâëþºìî. Ìàëî òîãî, êîëè õîëîäíî,
àì³íîêèñëîòè íåéòðàë³çóþòüñÿ, ïðè
öüîìó âèðîáëÿþòüñÿ åíåðã³ÿ ³ âîäà,
óòâîðþþòüñÿ á³ëêè. À öå ñòèìóëþº
óòâîðåííÿ çëîÿê³ñíèõ ïóõëèí. Òîìó ÿ
ðåêîìåíäóþ ïðèéìàòè ãàðÿ÷ó âàííó
5–10 õâèëèí ùîäíÿ. Òàê ìè â³äíîâëþºìî ê³ëüê³ñòü âèòðà÷åíèõ àì³íîêèñëîò.
5. Áàëüçàì Áîëîòîâà. «ß ñòâîðèâ éîãî, ùîá äîïîìîãòè ëþäÿì
áóòè çäîðîâèìè». Çàâäàííÿ íå áóëî
ïðîñòèì, ç îäíîãî áîêó, â³í ïîâèíåí
âèð³øóâàòè îäíî÷àñíî âñ³ çãàäàí³
âèùå ïðîáëåìè, à ç ³íøîãî — áóòè
äîñòóïíèì êîæí³é óêðà¿íñüê³é ðîäèí³. Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî ìåí³ öå
âäàëîñÿ: ðåãóëÿðíèé òðèâàëèé ïðèéîì Áàëüçàìó Áîëîòîâà ðîç÷èíÿº ³
âèâîäèòü íàâ³òü âàæêîðîç÷èíí³ ñîë³
êàëüö³þ, ðîçð³äæóº êðîâ, íàëàãîäæóº
òðàâëåííÿ ³ îáì³í ðå÷îâèí, ùî äîçâîëÿº íàñè÷óâàòè êîæíó íàøó êë³òèíó

íåîáõ³äíèìè â³òàì³íàìè òà ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè. ªäèíå — Áàëüçàì íå
ìîæå Âàñ ç³ãð³òè, òóò óæå Âàì äîâåäåòüñÿ ïîñòàðàòèñÿ ñàìèì.
Ó êîæíîãî ç Âàñ º ìîæëèâ³ñòü
ïåðåêîíàòèñÿ â äèâîâèæíèõ
îçäîðîâ÷èõ âëàñòèâîñòÿõ
Áàëüçàìó!
Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ìîæíà
îòðèìàòè ó êîíñóëüòàíò³â
ìîãî ïðåäñòàâíèöòâà —
ó «Öåíòð³ Áîëîòîâà».
Òåëåôîíóéòå ³ îòðèìàºòå
â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòàííÿ.
Òàì ìîæíà ³ çàìîâèòè
Áàëüçàì Áîëîòîâà.

Òåë.: (050) 271-28-88,
(067) 794-25-27.
Ö³íà 250 ml – 320 ãðí,
500 ml – 490 ãðí
ÊÈ¯Â. ÖÅÍÒÐ ÁÎËÎÒÎÂÀ.

ÍÅ ª Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÌ ÇÀÑÎÁÎÌ.
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n За Україну!

Фото із сайту u24.ua.

Порошенко: «Я запитав лідерів
держав: «Хто за Україну
в НАТО?» — усі підняли руки!»
П’ятий Президент і лідер «Єропейської Солідарності»
закликає цивілізований світ бути відважнішим
і не запитувати Путіна дозволу на приєднання України
до НАТО
Василь РОГУЦЬКИЙ

ими днями Петро Порошенко взяв участь у Міжнародній
безпековій конференції у Галіфаксі в Канаді, на яку прибули авторитетні лідери та експерти західних держав.
На усіх можливих майданчиках Порошенко закликав надати
Україні «План дій щодо членства в НАТО» вже на найближчому
саміті у 2022 році в Мадриді.
Він заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною сприяє новій актуальності 13-річним зусиллям
стати частиною західного військового та безпекового альянсу.
«Заява лідерів країн — членів НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі була зроблена ще у 2008-му. Вже минуло 13 років з моменту цієї чіткої заяви щодо відкритих дверей
для України», — нагадав Порошенко.
«Коли брав участь у саміті НАТО в Брюсселі у 2018 році,
я сказав: «Зараз тут є лідери усіх країн — членів НАТО. Будь
ласка, підніміть руки ті, хто підтримує майбутнє членство України у НАТО». Усі підняли руки. Я спитав: «Чи є тут хтось, хто
виступав би проти?». Ніхто не відгукнувся. Я спитав: «Чи потрібно нам запитувати дозволу, нам, вільній та демократичній
країні, найбільшій за територією у Європі, дозволу Путіна, чи
дозволяє він нам приєднатися до НАТО, чи не дозволяє? Ви
вважаєте це європейським шляхом? Ви вважаєте це демократичним шляхом?». Вони відповіли: «Yі», — заявив Порошенко.
«І тоді ми зробили заяву, що для членства України у НАТО
нам не потрібен дозвіл Путіна. І якщо вже так, чому Україна
не може отримати План дій щодо членства? Це — не гарантія
вступу, це лише мотивація для реформ. Але Європа потребує демократичної України, Європа потребує європейської
України, Європа потребує безпечної України, і врешті Європа
потребує незалежної від Росії України», — переконаний п’ятий
Президент.
Крім цього, він закликав Захід на чолі із США дати Україні
більше летальної оборонної зброї. Як відомо, в Америці уже
серйозно розглядають можливість додаткових поставок сучасної зброї Україні. n

Ц
Стільці, призначені для представників влади, так і залишились порожніми.

Савік Шустер про «вагнергейт»:
це початок кінця Зеленського
Таку думку висловив
ведучий програми
«Свобода слова» після
ефіру, присвяченому
зриву цієї унікальної
операції українських
спецслужб. Нагадаємо,
бойовики із російської
приватної військової
компанії Вагнера вже
були в Білорусі і мали
летіти через Київ,
де наші розвідники
планували посадити
літак і всіх схопити
Дарія КЛИЧ

а тому ефірі телеканалу «Україна 24» була
продемонстрована
розмова із колишнім головою
Головного управління розвідки
Міноборони Василем Бурбою,
який готував спецоперацію
із виманювання з Росії і затримання «вагнерівців», але
вона була зупинена на фінальній стадії. Щоправда, нашим
розвідникам вдалось зібрати
і задокументувати великий
масив даних про путінських
бойовиків, які чинили злочини
в Україні. Сам Бурба не зміг
бути присутнім на прямому
ефірі через раптовий виклик
у СБУ на допит, який отримав
перед програмою. Василь Бурба повідомив, що вказівку про

Н

перенесення, а це фактично
означало зрив спецоперації,
він отримав від голови Офісу
Президента Андрія Єрмака.
Про це нібито розпорядився
сам Президент Зеленський,
який не знайшов часу особисто
зустрітись із розвідником у цій
вкрай важливій справі.
Бурба також висловив
припущення, що серед українських можновладців є «кріт»,
який передає інформацію
ворогу. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що
всіх учасників спецоперації
по затриманню «вагнерівців»

влади не прийшли на програму
до Шустера, хоча були запрошені на ефір.
Савік Шустер жорстко розкритикував владу. «Не хочу
промовляти якісь гучні фрази,
я не любитель цього. Але в принципі, звичайно, це початок кінця. Мене просто трошки кінець
турбує, яким він буде. Адже у нас
різні бувають закінчення. Але це,
звичайно, початок кінця. Це повна втрата довіри в народі, повна
втрата довіри в елітах», — заявив ведучий.
За його словами, ніхто
з чинного керівництва держави

Їх обрали через серіал. Те, що вони зробили
« —з країною
за останні два з половиною роки, —
це реально соромно, — додав Савік Шустер.
звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали
в них документи прикриття,
наразивши цим на небезпеку.
До речі, в Офісі Зеленського
багато місяців поспіль взагалі заперечували проведення
цієї спецоперації, хоч п’ятий
Президент Петро Порошенко заявляв, що санкціонував
її початок ще у 2018 році.
Зазначимо, що Зеленський,
Єрмак та інші представники

Фото із сайту ukrinform.ua.

»

не розуміє поняття «демократія». «Вони нагадують дитину,
в руках якої — граната. Це небезпечно для дитини та для всіх
довкола… Неадекватні, недорозвинені», — каже Шустер. Він
підкреслив, що наразі йому соромно за те, що влада встигла
зробити з Україною. «Їх обрали
через серіал. Те, що вони зробили з країною за останні два
з половиною роки, — це реально соромно», — додав Савік
Шустер. n

П’ятий Президент уміє говорити і переконувати наших західних
партнерів.

n Новини одним абзацом

США Курт Гросанс, який звинувачував Лещенка в
тому, що той вкрав у нього 250 тисяч доларів, коли
у 2018 році був менеджером його фірми, і 60 тисяч
із них витратив на президентську кампанію Зеленського. Курт устиг передати кілеру, якого вдавав із
себе поліцейський під прикриттям, 20 тисяч доларів. Після цього американця та його українську
спільницю схопили копи.

 Україна застосувала американський протитанковий ракетний комплекс «Джавелін» у бою
на Донбасі, підтвердив нардеп Ігор Копитін. Першу

партію «Джавелінів» – 37 протитанкових комплексів та 210 ракет до них – Україні надали 2018 року.
П’ятий Президент Петро Порошенко говорив, що
після їхнього постачання проросійські бойовики
скоротили використання танків. Як відомо, нещодавно наші війська застосували у бою й ударний
безпілотний літальний апатар «Байрактар».

 46 людей, у тому числі 12 дітей, згоріли заживо внаслідок загорання автобуса з туристами.

Жахлива автокатастрофа сталася в ніч на 23 ли-

Вітаємо!

стопада в Болгарії. Врятуватись вдалося лише сімом пасажирам. Автобус прямував до Македонії і
їхав останнім (четвертим) у колоні. Українців там
не було. Наразі правоохоронці з’ясовують причини
загорання.

 У Харківській області помер Ігор Малицький (на фото) – найстарший в Україні й один із найстарших у світі бранців
концнців нацистських конц
таборів. Чоловіку було 96 років,
огіршуватись
його стан почав погіршуватись
після перенесеного
о коронавірусу. У табір смерті він потрапив
у 17-літньому віці, провів там
ижив, а в
два роки, дивом вижив,
цтабо1944-му втік із концтабоа знак
ру. І до кінця життя на
ашні
пам’яті про ті страшні
часи зберігав тюремну
мну
ажробу. Попри свій поважцьний вік, Ігор Малицьнкий разом із волонтерами їздив прові-дувати українськихх
бійців на Донбас.

Фото із сайту unn.ua.

 Українські правоохоронці запобігли спробі
вбивства міністра аграрної політики України Романа Лещенка. Замовником розправи був фермер із

26 листопада святкує
день народження мудра
жінка, чудова людина,
фахівець своєї справи,
заслужений працівник
соціальної сфери України, директор Горохівського психоневрологічного інтернату
Юлія Олександрівна
КОВАЛЬЧУК.
Від щирого серця
вітаємо зі святом! Бажаємо душевного тепла,
любові, уваги, турботи,
розуміння і підтримки. Міцного здоров’я,
виправданих надій і великого щастя! Нехай кожен день
дарує безліч незабутніх миттєвостей, оточують тільки
приємні люди і збуваються всі заповітні бажання.
З великою повагою та вдячністю
рідні підопічних інтернату.
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n Пульс тижня

НОВИНИ НАДСТИР’Я
n Уроки пандемії

Порадив усім вакцинуватися
і… наклав на себе руки

У Горохові пролунав вибух
Містяни подумали, що хтось залишив бомбу
Антон КАРАСЬ

а вулиці Шевченка перехожі помітили підозрілий чорний пакет. Люди повідомили про знахідку
поліцію. На місце прибули правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки. Для того, щоб ліквідувати
ймовірну загрозу, фахівці підірвали пакунок.
Як повідомила речниця ГУНП у Волинській області
Ольга Бузулук, об’єкт не ніс жодної небезпеки. Усередині був обмотаний скотчем пінопласт. n

Н

Що буде на місці знесених
контейнерів на Центральному
ринку Луцька
Влада планує розчистити від торгових рядів ліву
частину базару вже у 2022-му

Кількість жертв
COVID-19 постійно
збільшується. Цими
днями підступна
недуга вбила батька
і матір народного
депутата Вячеслава
Рубльова. Щодоби
на Волині реєструють
від одного до трьох
десятків смертей
хворих на коронавірус.
А у тих, кого лікарям
вдається врятувати,
часто розвиваються
депресивні стани й
схильність до суїциду

Леонід ОЛІЙНИК

Оксана КРАВЧЕНКО

ва роки минуло з часу демонтажу контейнерів на
значній частині Старого ринку в обласному центрі.
Тоді це рішення міської влади супроводжувалося
бурхливим протистоянням працівників муніципальної
варти з підприємцями і судовими справами. Нині ділянка, з якої фактично вигнали торговців, пустує і ніяк
не використовується. Щоправда, у стінах міської ради
обговорюється питання перенесення іншої частини
ринку. Контейнери, що залишилися, обіцяють демонтувати протягом 2022 року. Про це стало відомо під
час засідання постійної комісії Луцької міської ради з
питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.
Очільниця департаменту муніципальної варти міської
ради Юлія Сиротинська розповіла, що на цій ділянці
паркуватимуть авто.
«Демонтовують ці контейнери в добровільному
порядку. Є рішення про те, що там буде організована
парковка-стоянка. Парковка у денний, стоянка у нічний
час для користування мешканцями і гостями міста», –
повідомила посадовиця. n

неділю, 21 листопада,
у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні, що в селі Тарасове
під Луцьком, вистрибнув із вікна
4-го поверху і загинув 78-річний
пацієнт. Чоловік родом зі Львівщини, потрапив у стаціонар
із коронавірусною інфекцією
і супутніми патологіями. Упродовж трьох тижнів його лікували,
а в понеділок мали вже виписувати. Сусід по палаті розповів, що
старенький видавався спокійним, але в один момент раптово
підійшов до вікна і кинувся вниз.
На вулицю одразу вибіг черговий лікар — проте травми були
несумісні з життям. У пресслужбі
ГУНП у Волинській області повідомили, що під час поверхневого огляду чоловіка слідів насилля не виявлено, тіло загиблого
направлено на судово-медичну
експертизу. Встановлюють обставини смерті пацієнта.
На жаль, випадки суїциду
трапляються у багатьох ковідних
стаціонарах. У березні, як відомо,
смертельних ножових поранень
завдав собі пацієнт у Маневицькій лікарні.
Також навесні з вікна 4-го поверху коронавірусного госпіталю, облаштованого в окремому
корпусі Луцького пологового будинку, випала й загинула 81-річна жінка. Дослідження свідчать:
кожна п’ята людина, яка поборола це захворювання, страждає
від депресії, тривожних розладів,
панічних атак тощо.
А нещодавно в селищі Мар’янівка на Горохівщині 70-літній
чоловік, який втратив хвору
на COVID-19 дружину, накинув
собі на шию зашморг. У передсмертній записці він порадив
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Зарізав сина своєї співмешканки
Трагедія сталася в селі Новостав Луцького
району
Тетяна МЕЛЬНИК

листопада ввечері під час конфлікту 67-літній
чоловік наніс смертельні поранення 40-річному
волинянину. В поліцію подзвонила мати потерпілого. Жінка розповіла, що співмешканець вбив ножем
її сина.
За «гарячими слідами» поліцейські виявили й затримали підозрюваного. З місця події вилучили ніж, яким
той завдав кілька смертельних ударів, та інші речові
докази.
Зловмисника затримали. 21 листопада йому оголосили підозру за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Луцький міськрайонний суд задовольнив підтримане прокурорами клопотання слідчих і обрав підозрюваному у вчиненні умисного вбивства запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Йому загрожує від від 7 до 15 років тюрми. n

20

15-річний хлопець пирснув
з балончика таксисту в очі
і відібрав iPhone
Неповнолітньому загрожує до чотирьох років
позбавлення волі
Тетяна МЕЛЬНИК

вечері 20 листопада в обласному центрі на проспекті Президента Грушевського зловмисник,
застосувавши перцевий балончик, пограбував
25-річного жителя Луцького району, водія таксі. Він
відібрав у постраждалого мобільник вартістю понад
4 тисячі гривень.
Поліцейські встановили, що злочин скоїв 15-літній
мешканець Луцького району. Телефон правоохоронці
вилучили.
За фактом грабежу слідчі відкрили провадження за
ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Слідство
триває. n
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Не грайтеся зі смертю — зробіть щеплення!

усім вакцинуватися і попросив
пробачення…
От якби прочитав останні слова покійного волинянина
нардеп від «Слуги народу» Юрій
Камельчук, відомий своїм негативним ставленням до щеплень
від коронавірусу. Він вважає, що
й носіння масок негативно впливає на організм людини. Оскільки
допуск до парламенту тепер має
здійснюватися тільки за наявності документа про вакцинацію,
негативного тесту або довідки
про одужання від COVID-19, Камельчук заявив, що заради роботи у Верховній Раді він готовий

« Нещодавно
на території
Луцького району
зафіксували новий
штам «Дельта
плюс» — найбільш
заразний серед усіх
відомих варіацій
вірусу.

»

постійно проходити ПЛР-дослідження. До речі, у приватних лабораторіях така послуга коштує
приблизно 700 гривень. Можливо, «слугу» тестують безкоштовно, а може, для нього кілька сотень — не гроші.
Ну а прості волиняни продовжують шикуватися в черги
на вакцинацію. Хтось боїться
втратити роботу, хоче уникнути
обмежень, але більшість людей
усе ж сподіваються, що це захистить їхнє життя. Адже підступна недуга з багатьох волинських
родин забрала по декілька осіб.
Як розповіла на брифінгу в облдержадміністрації головний
державний санітарний лікар області Наталія Янко, у листопаді

Вітаємо!

від COVID-19 померло 355 волинян, що на 36% більше, ніж
у жовтні. 80% із них — особи віком за 60.
— Протягом останнього тижня не вдалося врятувати двох
хворих з однієї сім’ї — це чоловік
і дружина (70 і 71рік) з Ковельського району. Померла 29-літня
жінка у Нововолинську, без мами
залишилося двоє маленьких дітей. У Луцьку недуга забрала
двох людей віком 39 та 40 років
без супутніх захворювань. Усі
вони були нещеплені, — повідомила Наталія Янко.
За даними Державної
служби статистики України,
COVID-19 на третьому місці
за кількістю смертей після захворювань серцево-судинної системи і раку. Але в Національній академії наук України вважають, що
реальний показник смертності
від пов’язаних із коронавірусом
причин удвічі перевищує офіційні
цифри.
До речі, нещодавно на території Луцького району зафіксували новий штам «Дельта
плюс» — найбільш заразний
серед усіх відомих варіацій вірусу. Зростає захворюваність
серед дітей (за останній тиждень — на 9%), найменшеньким пацієнтам — по кілька днів.
Волинь залишається у «червоній» зоні. Учора повідомили про
581 випадок інфікування
за добу, 10 хворих померло. В Україні заразилися
14 325 осіб, 595 людей стали
жертвами.
Медики закликають усіх подбати про свій захист. Із початку
кампанії в області проти коронавірусу щепився кожен третій дорослий житель — 188 тисяч осіб.
Але Волинь серед усіх регіонів
країни за темпами вакцинації
посідає аж 21-ше місце. n

26 листопада у Горохові буде сонячно від сердечних вітань директорці Горохівського
психоневрологічного інтернату, заслуженій працівниці соціальної сфери України, голові
постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Горохівської міської ради
Юлії КОВАЛЬЧУК.
Шан
Шановна Юліє Олександрівно! На вашу чарівну усмішку щодня чекають мешін
канці інтернату,
для яких ви є Людиною з великої літери, бо постійно випромінюєте доброту, милосердя, віру. Вони справедливо називають вас Берегинею
закла
закладу, в якому підтримуєте взірцевий порядок та ауру родинної доброзичливості.
до
Дружний колектив за це заслужено гордиться своїм директором. З вами завжди приємно спілкуватися,
бо має
маєте повагу до кожної людини, з якою зустрічаєтеся
на життєвій
жит
дорозі. Поруч із вами спокійно, адже цінуєте
дане сл
слово, випромінюєте людяність, чуйність, порядність.
Нех
Нехай Господь сторицею повертає все зроблене вами
добро
добро! Втішайтеся успіхами вдячного сина, багатійте родинною
род
радістю. Будьте й надалі такою ж світлою і в
вродливою, якою ми вас знаємо та любимо!
З повагою — друзі.

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД
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Так буде чи ні цементний завод
біля Нововолинська?
Про ймовірність його будівництва знову заговорили,
і це викликало бурхливу реакцію громадськості й нову
хвилю спротиву місцевого населення
Фото з архіву Алли ЛІСОВОЇ.

Алла ЛІСОВА

ПРИЙШЛИ
ЗАБРУДНЮВАТИ
ДОВКІЛЛЯ ЧИ РЯТУВАТИ
ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ?

Нагадаємо, ще торік весною Волинська облдержадміністрація підписала меморандум із ТзОВ «Сонарсен»
про можливу співпрацю, яка
передбачала передачу у користування шахт, зокрема
промислових відходів (териконів), що знаходяться на
території Грибовицької та
Литовезької сільських рад.
Там мали постати потужності
з виробництва інноваційних
дрібнодисперсних матеріалів. А вже з них — випускати сировину для високоякісного цементу марок від
М-500 до М-1500. Інвестор
обіцяв створення додаткових 200–300 робочих місць
та збільшення податкових
надходжень до бюджетів усіх
рівнів на суму понад 7 млн
грн на рік. Загальна вартість
проєкту становить близько
60 мільйонів євро.
Громадські активісти вже
тоді піддали сумніву обіцяні золоті гори й почали бити
на сполох. Ще більше підозр
щодо інвестора виникло в

Випадок трапився у Морозовичах, що біля
Нововолинська
Олена КУЧМА

ісцеві мешканці розповіли, що причина конфлікту —
подружня зрада: мовляв, чоловік раніше повернувся із-за кордону та нібито застав жінку з коханцем.
Розлючений селянин схопив сокиру і накинувся на суперника. Потерпілий отримав закриту черепно–мозкову травму. У
нього також діагностували підозру на струс головного мозку, рубані рани голови, лівого вуха, гомілки та грудної клітки.
Черговий лікар–хірург Максим Вешка екстрено прооперував потерпілого. Стан пацієнта медики визначили як
середньоважкий. n

М

Покарали посадовця, який щедро
преміював свою родичку
Андрій Сторонський працював заступником
нововолинського міського голови, а згодом —
заступником очільника Володимир–Волинської
райдержадміністрації. Тепер змушений шукати собі
іншу роботу
Терикони — візитку й окрасу Нововолинська —
тепер хочуть перетворити в промислову сировину.

і там люди виступили проти
будівництва.
Тоді ТзОВ «Сонарсен» у
зверненні до Грибовицької
сільської ради почало переконувати, що вони йдуть не
забруднювати, а рятувати
екологічну ситуацію. Що їхнє
підприємство володіє «власною технологією безпилового ультратонкого помолу відходів, на основі якого потім
виготовляється високомарочний цемент». Після численних суперечок розгляд
питання призупинився. Але
через рік знову вийшов на
порядок денний.

обіцяв створення додаткових
« Інвестор
200–300 робочих місць та збільшення
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів
на суму понад 7 млн грн на рік.

»

місцевих мешканців після
оприлюднення у ЗМІ інформації, так би мовити, кримінального характеру. Люди
хвилювалися, чи безпечно їм
житиметься по сусідству з таким виробництвом.
Депутатка Нововолинської міської ради Марина
Єлева тоді розповіла, що
представник компанії «Сонарсен» під час сесії не зміг
навести переконливих доказів того, що завод не буде
шкідливим. Підтримав протест місцевих мешканців і
нардеп Ігор Гузь, який закликав депутатів Грибовицької сільської ради не робити
поспішних висновків. Тож
рішення про виділення ТзОВ
«Сонарсен» 16 гектарів землі
у розробку на 15 років завдяки активістам не пройшло
— його виключили з порядку
денного. Потім з ідентичним
питанням щодо шахти №7
ТзОВ «Сонарсен» звернулося до Литовезької ОТГ, однак

Повернувшись із заробітків,
застав дружину з коханцем —
і схопився за сокиру

ДРУГА СПРОБА «ВЗЯТИ»
ТЕРИКОНИ

21 жовтня цього року на
сесії Литовезької сільської
ради депутати проголосували за рішення про передачу
породного відвалу ліквідованої шахти №7 фірмі «Сонарсен» для повної утилізації.
Очільниця Литовезької громади Олена Касянчук вважає, що інвестор їм украй
потрібен. Повідомила, що в
бюджеті громади немає коштів. Тому в наступному році
доведеться скорочувати
працівників бюджетних установ. Каже, що виробництво
екологічно чисте — це не
цементний завод, а модульне підприємство з утилізації
породного відвалу, який має
перероблятися у великій закритій центрифузі та погашуватиметься водою. А готову
суміш, схожу на пластилін,
відправлятимуть на експорт.
Цьому не повірили місцеві
активісти й депутати облас-

ної та Нововолинської міської
рад. Вони прибули на чергову
сесію у Литовеж із вимогою
скасувати прийняте рішення,
оскільки воно, мовляв, було
прийняте без урахування
думки громадськості. Почалася перепалка. Тоді голова
навіть викликала поліцію.
Після обговорення кількох
питань усе ж таки слово взяли
активісти.
Депутатка Нововолинської міської ради Марина
Єлева нагадала, що є меморандум з ОДА, в якому вказано, що ТОВ «Сонарсен»
буде виготовляти цемент.
За її словами, підприємство
зареєстроване в Києві за
фіктивною адресою, де є ще
понад 150 різних компаній.
Додала, що керівництво ТОВ
«Сонарсен» було помічене в
різних аферах. Представник
ГО «Спілка шахтарів–інвалідів» Богдан Нечай вважає:
необхідно провести детальну екологічну експертизу, бо
ціна питання надзвичайно
висока. Активісти кажуть, що
місцева влада поклала початок можливому будівництву
цементного заводу на території Литовезької громади,
неподалік селища Благодатного, яке входить до складу
Нововолинської ТГ.
Народний депутат Ігор
Гузь із цього приводу записав
відеозвернення. Він упевнений, що в облдержадміністрації будівництво заводу
хочуть «пропхати» всупереч
інтересам громадськості та в
обхід відкритих слухань. Додав, що зробить усе, аби такого не допустити. Для цього
потрібно попереднє рішення
сесії скасувати і провести
нову прозору процедуру. Почати слід із громадських слухань у всіх населених пунктах
громади, а також селах інших громад, розташованих
близько до відвалу. n

Сергій ВИШЕНЬКА

а матеріалами Нововолинського суду, чиновник протягом кількох місяців преміював свою двоюрідну
сестру, яка обіймала посаду начальника управління
освіти. Пана Сторонського визнали винним. Він намагався
оскаржити рішення, але апеляцію відхилили, тому вирок
залишився незмінним.
Його внесено у реєстр корупціонерів, а відтак заборонено обіймати посади із підвищеним корупційним ризиком.
Тепер Андрій Сторонський не зможе займати пост заступника голови Володимир–Волинської РДА.
Згідно із законом, голова Волинської обласної ради
Юрій Погуляйко мав би надіслати відповідні документи до
Офісу Президента України щодо його звільнення. n

З

Фото із сайту bank.gov.ua.

Увага! Нова акція
для передплатників
«Щономера — по ТИСЯЧІ —
за Любов до «Волині»!
В акції беруть участь як передплатники на увесь 2022 рік,
півріччя, квартал, так і всього на місяць. Тобто, заплативши
30 гривень на місяць за «Газету Волинь» (для рівнян — «Волинь–нова. Рівненський край», для решти України — «Волинь–
нова») і надіславши квитанцію чи її копію про передплату, — Ви
маєте шанс стати власником ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ!
Обов’язково вкажіть на конверті — Акція «Тисяча від «Волині»!
Для річних передплатників — аж 52 ШАНСИ отримати
тисячу!
Якщо Ви передплачуєте разом ще й «Цікаву газету на вихідні» — шанси ще подвоюються, оскільки Ваш
конверт із квитанцією отримає 2 номери (тобто, граєте
104 варіантами); якщо весь комплект із 4 наших видань
від «Волині» — то збільшуються у 4 рази: 52х4=208.
Отож, річні передплатники комплекту (індекс 86772)
гратимуть аж 208–ма варіантами!

У квартирі 50–річної жительки Володимира
серед ночі вибухнула піч. Пожежу оперативно

передплатники комплекту (індекс 86772)
« Річні
гратимуть аж 208–ма варіантами!
»

ліквідували рятувальники. Відомо, що потерпіла отримала
опіки II ступеня, її доставили до лікарні.

Детальніше про акцію — в наступному номері, а як нас
передплатити, Ви можете дізнатися зі сторінки 16 нинішньої «Волині».
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«Патрулювали», щоб розжитися
м’ясцем?
У Шацькому національному парку застрелили
самця козулі. Ймовірно, браконьєрами є
чоловіки, яки назвалися членами громадського
патруля
Іван ПЕТРУК

п’ятницю, 19 листопада, близько 22.00 у Світязькому лісництві працівники державної лісової охорони, групи оперативного реагування
ДП «Шацьке учбово-дослідне лісове господарство»
та Нацпарку під час рейду виявили автомобіль і двох
підозрілих осіб. Чоловіки пояснювали, що вони також
піклуються про довкілля і діють як громадський патруль, повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Однак лісова охорона продовжила спостереження за ними. Вдруге підозрілу ситуацію помітили близько півночі. Було очевидно, що ті ж чоловіки
щось наполегливо шукають у гущавині. Як з’ясувалося, вони намагалися знайти вбитого самця козулі,
якого лісова охорона виявила за допомогою тепловізора.
На місці працювала слідчо-оперативна група. В
результаті проведеного розтину встановлено, що
тварина загинула від вогнепального поранення – з
її тіла дістали кулю. Триває розслідування. А у фейсбуці вже з’явилися коментарі, у яких люди пишуть,
що громадські інспектори, яких застали на місці
браконьєрства, неодноразово фігурували у подібних правопорушеннях, але їм завжди «все сходить
з рук». n

У

ССучасніі ліхтарі
і
і — не тільки
і
в місті, а й у селах
У Ковелі планують масштабну реконструкцію
центральних вулиць, Привокзальної площі,
оновлення парку. Також у громаді наступного
року на 120 вулицях облаштують LEDосвітлення
Оксана КРАВЧЕНКО

овельчани започаткували співпрацю з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО. Укладено угоду на пів мільйона
євро — 15 мільйонів 800 тисяч гривень. Це кредитні кошти, виділені саме для реконструкції вуличного освітлення. При цьому замінять не лише
лампи, а й опорні конструкції, забезпечать диспетчеризацію процесу. Міський голова Ігор Чайка обіцяє, що сучасні ліхтарі сяятимуть не тільки
у Ковелі, а й у селах громади.
Уже відомо, як зміниться обличчя міста залізничників найближчими роками. Влітку було
проведено конкурс на кращу концепцію реконструкції Привокзальної площі і визначено проєкт,
який став переможцем. Його автори — архітектори Дмитро Кирилюк, Вікторія Кирилюк та Оксана
Костюк. Паралельно у Ковелі хочуть вирішити
проблему стихійної торгівлі, благоустроїти парк
культури і відпочинку та оновити будівлю міської
ради. n

К

На Ковельщині викрили
підпільну автозаправку
Організував незаконний бізнес житель села
Світязь, який нелегально реалізовував
односельцям дизельне пальне. Підприємливий
чоловік торгував підакцизним товаром без
необхідних дозвільних документів
Іван ПЕТРУК

перативні співробітники Волинського загону Держприкордонслужби спільно з правоохоронцями виявили на підпільному об’єкті
чотири тисячі літрів пального, що знаходилося в
пластикових резервуарах, а також помпи, призначені для його розливу. В діях мешканця села вбачаються ознаки кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Тривають подальші процесуальні заходи. За нелегальний дохідний
бізнес доведеться відповідати. n

О

Усі країни — сусіди Білорусі — посилили кордони та збільшили там кількість військових. Тож і у Шацькій
громаді люди вболівають за надійність рубежів.

Люди готові прийняти
захисників навіть у себе вдома
Як розповів журналістам Суспільного староста Піщанського
старостинського округу Петро Мегель, жителі сіл, що межують
із Білоруссю, намагаються підтримати військовослужбовців,
які прибули сюди у зв’язку із загрозою міграційної кризи
Марія КАЩУК

юди питають, чи сала
принести, чи хліба. Я
щодня спілкуюся з
нашими військовими, допомагаємо зі свого боку. Теперішня
ситуація згуртувала громаду, –
сказав староста.
Протяжність державного
кордону України з Білоруссю
у межах Волинської області –
майже 215 кілометрів. В останні
тижні до вже розміщених там сил
Державної прикордонної служби постійно прибувають додаткові – з Нацгвардії та Нацполіції.
Для посиленого патрулювання
території залучають додаткову
техніку – мобільні телевізійні
комплекси. Українські прикордонники біля межі з Білоруссю
розгорнули наметові містечка.
Тут щодня відбуваються тренування.
Силовиків, які приїжджають
сюди, готові підтримати в усіх
прилеглих громадах Ковельського району. Зі слів голови
Шацької громади Сергія Карпука, чимало місцевих жителів
зголосилися прийняти наших
захисників у себе вдома. Також
прикордонників, військових та

-Л

правоохоронців розміщують у
багатьох комунальних об’єктах.
– Є заклади, де вміщується
10 – 15 осіб. А є такі, де можна
розмістити 100 чоловік. Місця
для поселення розділили між
структурами. Кожен знає, що у
разі необхідності за ними зарезервовані ті чи інші комунальні

гаються потрапити до Польщі.
Зокрема, у ніч на 22 листопада
вони 346 разів робили такі спроби, проте польські силовики це
унеможливили.
Але міграційна криза, яка
спостерігається на пограниччі
України, Білорусі та Польщі, не
може не хвилювати наших краян. На жаль, за всі роки існування

На жаль, за всі роки існування Української
« держави
достатнього фінансування для
належного укріплення кордону з Республікою
Білорусь не було.
об’єкти або приватні заклади, –
зазначив голова громади.
Одна з тих, хто виявив бажання допомогти, – жителька
прикордонного села Поліна Писачук, син якої воював на Сході
України. Жінка готова поселити
військових у батьківській хаті,
адже в палатках може бути холодно.
Ситуація на кордоні контрольована, поблизу не фіксували
скупчень нелегальних мігрантів
і масових спроб прорватися на
нашу територію. Іноземці нама-

»

Української держави достатнього фінансування для належного
укріплення кордону з Республікою Білорусь не було. Тож зараз
органи місцевого самоврядування, громадські активісти,
представники бізнесу з власної
ініціативи взялися допомагати
Державній прикордонній службі. Зокрема, підприємці Ковельського району виділили кошти, закупили сітку для огорожі,
комплектуючі матеріали для лінії
електропередач та освітлення
для облаштування рубежу. n

n Біда

Розшукують свідків аварії, що обірвала життя сироти
У Ковелі минулої суботи прощалися з 18-річним Дмитром
Луцкевичем, якого збило авто у селі Струмівка Луцького
району
Марія КАЩУК

нак — круглий сирота,
його виховала бабуся,
з якою він проживав
у Ковелі. У Дмитра ще залишилися два менші братики, для
яких він був опорою і підтримкою. Також хлопця знали як волонтера у таборі «Єдність»,
де він працював із дітками з інвалідністю. Прощалися з молодим ковельчанином у церкві

Ю

християн віри євангельської.
Родичка загиблого Дмитра Луцкевича Тетяна Мороз
у фейсбуці звернулася до людей, які могли бути свідками
аварії, з проханням допомогти
відтворити об’єктивну картину
трагічної події. Нагадаємо, ДТП
сталася 18 листопада близько
20-ї години на автодорозі у селі
Струмівка Луцького району.
Легковик Ford Fusion, за кермом якого перебував 26-річний

житель обласного центру, збив
юнака на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалий загинув на місці.
«Можливо, хтось був очевидцем, там їхало багато машин, в когось міг працювати відеореєстратор, можливо, хтось
недалеко проходив! Будь ласка,
допоможіть відновити справедливість. Якщо так будуть літати
і все сходитиме з рук, то відправлятимуть на той світ дітей
і далі! Прошу, не будьте байдужі до нашого горя, допоможіть
знайти свідків!» — написала
Тетяна Мороз. n
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Батюшку судили через
невакцинованих парафіян
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На період дії «червоної» зони храми не закривають, але віряни
зобов’язані дотримуватися карантинних норм.

священника визнано винним
у вчиненні адміністративного
правопорушення. Втім, клірика звільнили від відповідальності. Вивчивши характер дій
та особу правопорушника, а
також, що вона вперше притягується до адмінвідповідальності, суд обмежився усним

вивчав суд, на який батюшка
« Адмінматеріали
не з’явився, хоч про день та час засідання його
було повідомлено в установленому порядку.
»
зауваженням.
На початку листопада під
час засідання обласної Ради
християнських церков священнослужителям наголосили на неухильному дотриманні
карантинних правил у храмах.
Зокрема, у кожній культовій
споруді має бути особа, відповідальна за дотримання
карантинних обмежень та

маскового режиму, наявні дезінфікуючі засоби. Діють вимоги щодо кількості та дистанції
відвідувачів – 1 людина на 4
квадратні метри. На відкритому повітрі повинна зберігатися дистанція між людьми у
півтора метра. За порушення
цих правил передбачена адміністративна відповідальність,
зокрема штраф для громадян від 17 000 до 34 000 гривень і для посадових осіб – від
34 000 до 170 000 гривень.
Мобільні групи у складі поліцейських та представників
Держпродспоживслужби продовжують вибіркові перевірки
щодо дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Майже за місяць дії «червоної» зони на Рівненщині
поліцейські склали 1 754 адмінматеріали за порушення
правил карантину. n

Рідні звинувачують лікарів у смерті
20-літньої вагітної, в якої був
коронавірус
Олена Боровець не була вакцинована і мала супутнє
захворювання –бронхіальну астму, яка виявилася під час
вагітності. Коли захворіла на COVID-19, то ще кілька днів
лікувалася вдома, а потім її госпіталізували в пологовий
будинок міста Дубно

а словами головного
лікаря Ростислава Андрощука, жінка пробула в лікарні тиждень, але
її стан різко погіршився. Лікарі проводили їй реанімацію, намагалися запустити
серце. І в цей час дитина,

З

а спецлінію 102 надійшло повідомлення, що медики «швидкої» констатували смерть 53-річного чоловіка, який на одному із підприємств отримав не
сумісні з життям тілесні ушкодження.
Слідчо-оперативна група попередньо з’ясувала, що
слюсар сам ремонтував машину з виготовлення паперу.
На той момент у цеху було відсутнє електропостачання.
Коли подача струму відновилася, чоловіка затягнуло у машину. Від отриманих травм він загинув.
За фактом порушення правил техніки безпеки під час
виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, розпочато кримінальне розслідування. n

Н

Медики врятували 5-річну дівчинку
із синдромом прокляття Ундіни
При цій хворобі під час сну припиняється
дихання, людина не може робити цього
автономно. Маленька мешканка села Тихе, що на
Костопільщині, єдина в області має такий діагноз
Ірина ПАСІЧНИК

листопада о 22:57 на лінію 103 надійшов виклик про те, що потрібна допомога дитині, у якої
вроджений неврологічний розлад. Дівчинка була
підключена до апарату штучної вентиляції легень. Проте
він зламався і вона могла задихнутися уві сні.
– Часу на роздуми було обмаль, тому довелося оперативно приймати рішення, куди транспортувати пацієнтку з рідкісним захворюванням. Такий випадок єдиний
у нас в області. Оскільки найближча Костопільська лікарня «ковідна», ми вирішили доставити дівчинку до Рівненської обласної дитячої лікарні, попередньо домовившись
про це з адміністрацією медичного закладу, – розповів
заступник директора Центру ЕМД та МК Олег Ушкевич.
Бригада екстренки помістила маленьку пацієнтку в автомобіль «швидкої» допомоги, забезпечила життєво необхідним киснем і передала під нагляд обласних медиків. n
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Рівнянин розроблятиме нове меню
для українських школярів
Шеф-кухар Олександр Медведь увійшов у
п’ятірку переможців Всеукраїнського конкурсу
«Розробка нового шкільного меню» від Львівської
національної асоціації громадського харчування

n Біда

Ірина ПАСІЧНИК

Трагедія сталася 20 листопада у селі Моквин
на Березнівщині
Фото із сайту Укрінформ.

Мирослава КОЗЮПА

лено в установленому порядку. Також він не надіслав жодних клопотань про розгляд
справи у його відсутності чи
її перенесення. Феміда, враховуючи пріоритет публічного
інтересу над приватним, що
передбачений практикою Європейського Суду, продовжила засідання без нього.
Враховуючи наявні докази,

Працівника заводу затягнуло
у верстат
Олена МИТРОФАНОВА

26 жовтня у Рівненській
області встановлено
«червоний» рівень
епідеміологічної
небезпеки, що
передбачає посилення
низки карантинних
обмежень з метою
мінімізувати ризики
поширення COVID-19

жовтня о 9.30 у Свято-Воскресенському кафедральному
соборі Рівного, що належить
УПЦ МП, священник проводив
богослужіння, на якому віряни
були без засобів індивідуального захисту, експрес-тестів
чи COVID-сертифікатів. За
порушення кліриком законодавства щодо карантину
правоохоронці винесли постанову.
Днями адмінматеріали вивчав суд, на який батюшка не
з’явився, хоч про день та час
засідання його було повідом-
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на жаль, померла. Маму
також не змогли врятувати,
каже медик.
Тітка Олени Зоряна
Бояр розповіла, що в її племінниці була температура
і кашель, але лише через
тиждень безрезультатного
лікування сімейна лікарка
дала направлення на ПЛР-

тест та госпіталізували.
У 20-річної пацієнтки виявили двостороннє запалення
легень, але лікування не давало ефекту. Олена писала
рідним у повідомленнях, що
задихається і не може заснути, бо відразу прокидається через брак кисню,
а завідувачка відділення
незадоволена її поведінкою
і погрожує перевести до іншої лікарні.
Тітка розповіла, що лише
після того, як у медзаклад
приїхала свекруха та «поклала лікареві гроші», він
сказав, що їй потрібні гормони. Рідні придбали препарати, але їх так і не встигли ввести — Олена померла. Не вижила і дитинка, яка
так і не народилася. n

Мирослава КОЗЮПА

учасники проєкту подали свої розробки на розсуд журі в середині липня. Днями Національна
асоціація громадського харчування оголосила
п’ятірку переможців. Серед них Олександр Медведь,
страви якого будуть внесені в новий збірник рецептур
для українських школярів. Чоловік уже 25 років працює
кухарем, має трьох синів, тож знає, що хочуть діти і як
скласти меню. Він вивчив норми харчування у закладах
освіти і розробив 6 різних меню, включаючи шведський
стіл, з п’ятиразовим харчуванням на день.
Невдовзі «Нове 4-тижневе МЕНЮ» передадуть до
Держслужби з питань безпечності харчових продуктів і
захисту споживачів для погодження та набуття статусу
«рекомендованого». А переможці конкурсу поїдуть до
Німеччини для ознайомлення з моделями організації
харчування та підвищення професійної кваліфікації. n
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Судили хлопця за секс
зі школяркою у лісі
Юнак переконує – це трапилося за взаємною згодою

n Пряма мова
Арсеній ЯЦЕНЮК, колишній прем’єр-міністр, про «щура», який злив
лив
имання
ворогу інформацію про операцію українських спецслужб із затримання
банди Вагнера:

«

У цій ситуації є два варіанти розвитку подій. Перший: Зеленський негайно
но
відсторонює всіх, хто був у його кабінеті під час доповіді щодо цієї спецопеерації, і вимагає створити спеціальну незалежну слідчу групу, результатом
діяльності якої є висунення обвинувачення в державній зраді конкретним посадовим особам із кабінету Зеленського. Другий: Зеленський і є
тим, хто провалив спецоперацію і зрадив присягу Президента України.

Мирослава СЛИВА

татевий акт стався біля Старого Села на Рокитнівщині
у грудні минулого року. У суді молодий чоловік зізнався: знав, що дівчині ще не виповнилося шістнадцяти
років. Він визнав свою провину і про все чистосердечно
розповів. Це і стало пом’якшуючими обставинами під час
обрання йому покарання. Підсудного було звинувачено у
вчиненні кримінального правопорушення. Суддя призначила хлопцю покарання у вигляді обмеження волі строком
на 2 роки та звільнила від його відбування, встановивши
іспитовий — 2 роки. n
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Погляд
Василь УЛІЦЬКИЙ,
редактор відділу політики газети
«Волинь–нова»

Поки є українці,
вогники мають
світитись…
Бабуся Ганя навчила цілувати хліб, який
випадково впав зі стола. Ця звичка стала
автоматичною, чим, бувало, дивував оточуючих.
А коли ми, її онуки, скаржились, що якась не така
каша, то вона промовляла, зітхаючи: «Ой діти, ви
біди не знали». Це була не просто примовка,
а вистраждані слова
аше село Радванці на Львівщині в роки Другої світової війни спалили війська НКВД після невдалого
бою з УПА. Люди бідували. Але навіть у таких умовах не відмовляли в допомозі іншим. Бабуся розповідала,
що у 1946 році було стільки голодних людей із «Великої
України», що для них просто ставили на видному місці
мішок із зерном, аби кожен, кому треба, міг собі трохи
зачерпнути.
Про той повоєнний голод говорять менше, ніж про
Голодомор 1932—1933 років, хоч він забрав сотні тисяч
життів українців, а за деякими даними — і до півтора мільйона. Але, певно, ще більше людей із південно–східних
областей та прилеглих регіонів Росії врятували жителі
Західної України, де радянська влада ще не встигла запровадити колгоспи.
Тішить, що саме в Луцьку постав пам’ятник Милосердю тих, хто в ті важкі роки рятував голодуючих. І дуже
символічно, що його ініціатором був відомий краєзнавець Григорій Гуртовий, який на рідному Запоріжжі пережив голод 1932—1933 років, пройшов німецькі концтабори і, рятуючись від голоду 1946—1947 років, знайшов
прихисток на Волині.
Пригадую, якось під час інтерв’ю я запитав колишнього міського голову Луцька, уже покійного Миколу Романюка, якого пам’ятника не вистачає місту, і він, не задумуючись, відповів: «Милосердю». Рівно 5 років тому Микола Романюк особисто відкривав цей монумент. Через
два місяці після цього Миколи Ярославовича не стало,
але він назавжди залишився серед будівничих пам’ятника Милосердю.
Зображення цього монумента є на обкладинці книги
Андрія Бондарчука «Україна. Голодомор 1946—1947 років:
непокараний злочин, забуте добро» (на фото). Це — дійсно унікальний літопис повоєнної трагедії, який має бути у
кожній бібліотеці. Андрій Бондарчук, який, до речі, доклав
багато зусиль і для того, щоб у Луцьку постав пам’ятник
Милосердю, зробив просто неоціненну роботу, написавши цю книгу. За кілька років перед тим, як праця побачила
світ, він дав оголошення у нашій газеті, щоб розшукати
свідків тих подій, і багато читачів на нього відгукнулись. Те,
що у 1946–1947 роках зробили волиняни та всі західняки,
Андрій Іванович називає «тихим подвигом» і не втомлюється про нього голосно говорити.
Коли сів писати про День пам’яті жертв Голодоморів,
то чомусь згадались усі ці люди, які допомагали і допомагають нам берегти пам’ять і про тих, хто зазнав цього
жахіття, і про їхніх рятівників. І про те, чому стали можливими такі злочини на родючій українській землі… Бабусі
дружини малою вдалось вижити в Голодомор 1933–го
на Полтавщині. А троє її братів та сестер померли. Три
гілки родинного дерева було обрубано в найжорстокіший
спосіб.
Тож наш скромний внесок у загальну пам’ять —
свічка у вікні у День Пам’яті. Хочеться, щоб цих вогників не ставало менше. Вони мають світитись, поки
єу
українці,
так цілує
р
, — нація,, яка не просто
р
у хліб. n

Н

Фото із сайту volyn.com.ua.

Ці книжки мають бути якщо не в кожній хаті,
то хоча б у кожній школі чи бібліотеці.

www.volyn.com.ua

n А ви як думаєте?
них статках доводиться рахувати
кожну копійку, тільки подякували
б. Або віддати в зоопарк — зробити добру справу.

УБИЛИ… ХЛІБ:
поблизу Луцька хтось викинув
на смітник сотні буханців
Закінченння.
Початок на с.1.
Ірина
ВАХОВИЧ,
ректор
Луцького
національного
технічного
університету
(м. Луцьк):
— Ситуація шокуюча. Таке
відчуття, що хтось збирав хліб
із певною метою, сподіваюсь,
благодійності, але щось пішло
не так. Чи забули, чи не завезли
вчасно, чи ще щось. У будь–якому випадку вирішення у такий
спосіб однозначно неприпустиме і наштовхує на такі думки.
1. Виховання. Пам’ятаю, мій тато
мені розказував, як він, будучи
маленькою дитиною, ховався від
німців зі своєю мамою у підвалі
тиждень, не маючи що їсти. Повага до хліба у нашій родині після
таких розповідей була відповідна. 2. У міських мешканців часто
залишається хліб, який потрібно
утилізувати. Тому варто думати про спеціальні проєкти, які б
забезпечили збір надлишків із
відповідним подальшим використанням. 3. Варто активізувати акції «соціальний хліб» у крамницях, що передбачає знижки на
черствіші вироби або їх купівлю
спроможними для менш забезпечених. 4. Проблема швидкого
псування/цвітіння хліба. У Луцькому національному технічному
університеті розроблено і запатентовано екоупаковку, використання якої для зберігання хліба
суттєво збільшить термін придатності. Ось такі думки. З кожної ситуації мудрі люди роблять
мудрі висновки. Сподіваюсь, що
Волинь такими історіями більше
не славитиметься.
Архімандрит
Онуфрій (Куц),
настоятель
храму Святої
Параскеви УПЦ
(с. Ратнів
Луцького
району)
— Важко сказати, що це за
продукція. Знаю, що інколи хліб,
уражений шкідниками, справді
потрібно утилізувати, але не таким чином. Можливо, це недопрацювання тих, кому доручили
цим займатися. Якщо ж ці буханці
просто не встигли реалізувати, то
можна було б їх роздати на ринках
пенсіонерам, або відвезти у села,
скажімо, для годівлі домашньої
птиці чи худоби. Крім того, мені
доводилося привозити хліб у будинки для літніх людей, інтернати,
лікарні. У цих закладах його навіть
заморожували.
Бачити такі світлини дуже боляче, адже ми шануємо працю
хліборобів. Крім того, наша нація
пережила Голодомор. Я з Хмельниччини, і ця трагедія зачепила
мою родину, бабуся розповідала,
як лободу їли, а дідусь одружився
вдруге, бо перша дружина з доньками загинули в блокадному місті.
Ми завжди молимось, щоб хліб у
нас був, і ніколи не залишаємо на-
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n Трагічні сторінки нашої історії

Фото Андрія ВЕЛИЧКА.
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« Сподіваємося,
підприємство,
продукція якого була
знайдена на нашій
території, з’ясує всі
обставини та покарає
винуватців.

»

Очевидці кажуть, що вся партія зіпсованого продукту — від одного виробника.

віть скибку на шляху, щоб по ній не
топталися.
Алла САХНЮК,
в. о. директора
Торчинського
історичного
музею імені
Григорія
Гуртового
(смт Торчин
Луцького району):
— Безумовно, люди, які це
зробили, недобре вчинили. Наскільки я розумію, хліб вивезли з
якогось магазину, коли закінчився його термін придатності. Підприємцю чи тому, хто це зробив,
варто було тримати ситуацію на
контролі, дати якесь оголошення
— можливо, знайшлися б ті, хто
потребує. Якщо вже хліб зіпсувався, то його треба було утилізувати
відповідно до норм. Хоч, звісно,
краще було знайти шляхи його
реалізації. Зараз багато людей, у
яких скрутне становище, малозабезпечених. Можна ж було налагодити контакти із соцслужбами…
Викинути хліб на смітник — найбезглуздіший вчинок. За це варто
карати. Страшно уявити, як боляче відреагував би на цю ситуацію
колишній керівник нашого музею,
чиє ім’я носить заклад, — Григорій Гуртовий, який сам пережив
Голодомор. У той час шматочок
хліба міг стати для когось рятівним. Нині люди не цінують цього.
Але для тих, хто сьогодні не має
за що купити їжі, цей хліб дуже
згодився б…

Віктор ГОДИК,
горохівський
міський голова
(м. Горохів):
— І справді,
бракує слів, щоб
висловити своє
обурення цим
страшним учинком. Важко уявити собі більшу ницість, ніж проявив той, у кого піднялася рука
спершу змарнувати святий хліб,
а потім жбурляти його на землю.
Напередодні річниці Голодомору
цей ганебний факт сприймається
особливо боляче. По суті, це наруга над пам’яттю мільйонів українців. І крається серце від того, що
хтось, черствий і убогий духовно,
осквернив важку працю селян, які
дбають, щоб хліба й до хліба було
вдосталь у кожній хаті. Нехай це
буде на совісті тієї «людини». Та,
врешті, хіба ж у неї є совість?
Тетяна
КУЗЬМИЧ,
багатодітна
мати,
майстриня з
випікання хліба
(с. Дольськ
Камінь–
Каширського
району):
— Я виросла в багатодітній
сім’ї — нас у мами й тата було
десятеро. Пам’ятаю, мама випікала хлібчик, а мої друзі, коли
приходили до нас у гості, пригощалися — їм смакувала ще гаряча

хрустка скоринка. Коли в когось із
необережності хліб падав додолу, то мама вчила, що його треба
підняти, поцілувати ще й вибачення попросити, щоб «хлібчик
не образився». Бо вона знала ті
важкі часи, коли люди їли хліб з
конопель, лободи… І ось тепер
таке неподобство — буханці в полі
серед сміття! То їх же можна було
роздати нужденним — і не дати
йому пропасти.
Я пам’ятаю, як у 1980–х чомусь влітку завжди були проблеми із хлібом і «видавали» по одній
хлібині на сім’ю. То мама тільки
мене відправляла в магазин і казала: «Тетяна випросить дві». І
справді я приносила дві хлібини
й сайку. Яка вона була смачна!
Сьогодні я сама випікаю хлібчик
на заквасці, який уже знають не
лише на Волині. І в мене завжди
є соціальна буханка чи й декілька,
які я просто дарую. Викинути хліб
— це наруга над ним, це блюзнірство. Як і для тих моїх знайомих,
котрі кажуть, що «перш цілують
хлібчик, потім нюхають, вдихаючи
його дивовижний запах, а тільки
тоді їдять із задоволенням».
Ростислав
КУШНІРУК,
заслужений
працівник
культури
України
(с. Княгининок
Луцького
району):
— Голодомор і хліб — поняття
нероздільні. Ну а викинуті в полі
буханці — це як свідчення того,
що дехто забув (чи й не знав, не
хотів знати?), яке страхіття довелося пережити нашому народу.
Мені самому голод довелося пережити підлітком у 1946–1947 роках у Сибіру. Бувало, вертаєшся
з роботи й бачиш людину, котра
лежить прямо на вулиці ледь жива
й показує, що хоче їсти. Радий допомогти, та що даси, як сам ледь
тягнеш ноги від недоїдання?
Я завжди ставився до хліба
як до святині, бо таке було батьківське виховання, а тим більш
— після пережитого на засланні.
Нас мама й тато вчили так, щоб
ми знали: їсти можна досхочу,
але щоб куски хліба не валялися,
бо то гріх. Вони й крихти збирали, аби не пропадали, й нам, дітям, ця звичка передавалася. Тому-то з приводу того, що якийсь
невіглас викинув у полі буханці, у
мене думка така: як для християнина, то це не по–божому і не по–
людськи з точки зору економіки.
Можна ж було не довести до того,
щоб хліб зіпсувався, продати його
вчасно за нижчою ціною — пенсіонери, яким зараз при їхніх мізер-

Олеся
КОВАЛЬЧУК,
заслужений
учитель України
(с. Жидичин
Луцького
району):
— Випадок,
звісно, дикунський за своєю багатоликою сутністю. Моторошно
стає від думки, що за убитим хлібом — цілі шари негативної інформації. Помимо дефіциту внутрішньої культури маємо свідчення і
про неоправдане зростання цін
на продукти першої необхідності,
і про низьку купівельну спроможність споживача, і про господарську безпорадність виробників,
котрі могли б просто дешевше
реалізувати свій продукт перед
закінченням відповідного терміну,
і про домежне жлобство («Хоч сам
не гам, а іншому не дам»!)…
На тлі тих гірких роздумів
спливає жаске видиво з дитячих
літ: напівзбожеволіла жебрачка-«брянська» зі сльозами на очах
намагається запхати в рот своїй
уже мертвій, опухлій з голоду, як
і сама, дитині скибочку поданого
мною хліба. А я, п’ятилітня, вірю,
що малятко оживе, і біжу шукати
ще одну скибочку — і теж плачу,
бо не знаходжу: усе відкладене
для «калхозніків» мамою (повстанською вдовою) за день уже
роздалося…
І нехай у нинішній Україні украй
збіднілий люд замість не купленого через дорожнечу хліба звик
обходитися картопляним меню на
сніданок–обід–вечерю, та скільки
у світі голодних і на такий харч, а
особливо на передбачену Богом
(Він–бо родить для всіх!) власну
скибочку серед тисяч і тисяч дотліваючих під волинським небом…
То хто ж має відповісти за безбожний абсурд?! І — навздогін: а може
(Господи, не дозволь!), то не просто випадок, а один із сигналів про
духовну кризу часу…
Юрій
СЕМЕНЮК,
підгайцівський
сільський
голова
(с. Підгайці
Луцького
району):
— Коли мені зателефонували з поліції та повідомили, що на
території громади виявили сотні
викинутих буханок хліба, я був шокований. Це неприпустимо, щоб у
сучасному світі, де багато людей
живуть на межі бідності, викидали
хліб. Я одразу дав завдання старості Борохівського старостинського округу, аби вона з’ясувала усі
подробиці, а головне — знайшла
місце, де виявили зіпсовану продукцію.
Звісно, у справі крапку мають
поставити правоохоронці, але ми
провели внутрішнє розслідування
і знаємо, хто це міг зробити і чому
саме на тому закинутому хуторі
з’явилася свіжовикопана яма.
Схоже, протермінований хліб
просто не встигли закопати. Сподіваємося, підприємство, продукція якого була знайдена на нашій
території, з’ясує всі обставини та
покарає винуватців.
Бліц провели Василь УЛІЦЬКИЙ,
Тамара ТРОФИМЧУК,
Олег КРИШТОФ,
Катерина ЗУБЧУК,
Аліна ВІТИНСЬКА,
Леся ВЛАШИНЕЦЬ. n

Посеред хати стояла
закривавлена жінка, а на столі
лежала голівка дівчинки…
Я не пам’ятаю голоду, але, як мені розповідали, тяжко
пережив його. Аби врятувати мене, однорічного, від
смерті, напровесні 1933–го мама (батько навчався
на курсах трактористів у Краснодарі) проміняла
останній, найдорожчий весільний подарунок — швейну
машину «Зінгер» на пуд пшона, яке варила, затим
ще пережовувала, зав’язувала цю кашку в марлевий
вузличок і давала мені смоктати. А про те, що тоді
коїлося в моєму селі Миколаївка Зачепилівського
району Харківської області, мама (як і решта земляків),
залякана радянською владою, боялася розповідати
до останніх днів свого вдовиного (тато загинув на
фронті у 1943–му) життя. Правду про голод уже після
горбачовської гласності мені повідала рідна мамина
сестра Марія Іванівна Столярчук (у дівоцтві Петренко),
якій тоді було 10 літ, тож вона добре все пам’ятала
Микола МИЦЕНКО,
колишній головний
редактор газети
«Вільним шляхом»
(з 10 березня
1964 року по
5 серпня 1987 року),
м. Ківерці

авесні 1933–го,
згадує тітка,
всі припаси до
зернини забрали так звані
уповноважені з області. Найпершим помер у нелюдських
муках мій старший брат Олексій, затим Микола, через кілька днів — Ванько і Сергійко.

…Н

вона поруч зі школою. Але там
її не виявилося. І тоді батьки,
вихователька і діти побігли
через міст до Катрі (прізвище
з етичних міркувань не називаю), яку люди вже підозрювали в недоброму. Те, що вони
побачили, приголомшило
всіх, особливо батьків. Посеред хати стояла закривавлена жінка, а на столі лежала
голівка дівчинки, руки і ноги,
які людоїдка ще не встигла заховати…
Деякі люди в селі, доведені
до божевілля, їли своїх дітей.
Старожили пригадали понад

У моїй рідній Миколаївці Зачепилівського
« району
Харківщини вимерло понад 1400 чоловік,
або практично пів села, у якому за Всесоюзним
переписом населення 1926–го нараховувалося
3050 чоловік. Ці людські втрати так
і не відновились…

»

Останньою згасла сестричка
Нюся, яка все просила дати їй
перед смертю хоч одну зелену
вишневу ягідку. Всіх їх «батя»
(так називали тата) з мамою
замість трун загортали у рядна і завозили возичком на
цвинтар, де ховали у великій
спільній ямі.
Люди щодня вмирали
десятками, цілими сім’ями.
Трупи валялися попід тинами, навколо хат, по дорогах і
навіть у степу, куди знесилені
недоїданням селяни добиралися, щоб знайти бодай зернинку торішнього врожаю.
Спеціальні похоронні бригади їздили підводами, збирали
мертвих і везли на цвинтар за
селом. Підбирали і закопували іноді ще живих людей, аби
більше до них не повертатися,
бо й ті, що звозили трупи, ледве трималися на ногах.
…І ще одна картина тієї
страшної весни часто поставала перед очима тітки. Одного дня діти пришкільного табору, в якому була і вона, разом
із вихователькою пішли бавитися до річки. Загравшись, ніхто не помітив, як якась жінка
підкликала до себе семирічну
дівчинку Таню (це була дочка
голови сільського споживчого
товариства) і повела її до своєї хати. Вихователька спохватилася лише за обідом, побачивши за столом вільне місце,
де мала сидіти дитина.
Спочатку всі подумали, що
Таня пішла додому, бо жила

десяток випадків канібальства. Так, Іван і Марія К. з’їли
своїх шістьох дітей… Марія з
Крисової зарізала власну дочку Катю і наварила з неї холодцю для чоловіка…
У моїй рідній Миколаївці
Зачепилівського району Харківщини вимерло понад 1400
чоловік, практично пів села,
у якому за Всесоюзним переписом населення 1926–го
нараховувалося 3050 чоловік.
Ці людські втрати так і не відновились…
Провесінь 1947 року знову
принесла голод в моє село. У
нас із мамою не було вже ні
корови, ні поросяти, а кілька
курей порізали ще взимку… Я,
як і багато підлітків села, почав пухнути. У мене ноги були,
як з вати. Від постійного голодування так паморочилося в
голові, що не було сил сидіти
на уроках у школі. Після занять
ми йшли з хлопцями до річки
Берестової, скидали з себе
латані–перелатані штани, і,
незважаючи на дуже холодну
воду, годинами лазили болотом, відшуковуючи гнізда
чайок, в яких уже появлялися
яєчка. Ми збирали їх у картузи або просто зразу ж випивали, тамуючи таким чином
голод. Іноді я приносив кілька яєчок додому. Коли мама
пізно поверталася з поля, де
вже почалася весняна сівба,
вона наливала в полив’яний
горщик води, розбивала туди
двоє–троє яєчок, звідкись

з-за пазухи (боронь, Боже,
хтось помітить, що вкрала!)
витрушувала кілька десятків
насінин сочевиці і вкидала їх
також у посудину.
Розпалювала в печі сухий
бур’ян або колюче терня, ставила до вогню горнятко. Потім виймала з кишені куфайки
невеличкий згорток, у якому
виявлявся тоненький шматочок запашного чорного хліба
державної випічки вагою сто
грамів. Їй видавали його в колгоспі, щоб не охляла на роботі.
Я сідав за стіл, брав ніж і розрізав той безцінний квадратик
на дві частини, одна з яких хоч
на кілька міліметрів була меншою. Підсовуючи отой менший шматочок мамі, питав,
пильно заглядаючи в її сумні
очі: «Ма, тобі який?» Мама,
витираючи гіркі сльози відчаю, тихо і лагідно казала: «Їж,
синочку, обидва…». І я, вмить
проковтнувши хліб, починав
швидко сьорбати гаряче вариво, в якому плавало кілька сочевичин, а також дрібні
згустки яєчного білка.
А наступний день знову
починався непогамованим
відчуттям голоду і пошуком
чогось їстівного. Відтак я пристав до старших дівчат, які
ходили за 10 кілометрів від
Миколаївки за село Нагірна
Іграшка, де було торішнє картопляне поле. Там ми видлубували із землі перемерзлі
залишки бульб. Дома мама
перетирала цю масу, заливала водою, після відстою якої
в посуді лишався землистого кольору крохмаль. З нього
мама варила водяний кисіль
без цукру чи фруктів або пекла «оладки», схожі на гумові
калоші. Одного разу, набивши
живіт таким печивом, я мало
не вмер, бо почалися жахливі
болі в шлунку, мене корчило і
лихоманило. Врятувала мене
баба Ганна Семениха, яка
жила навпроти нас через дорогу. Вона ставила мені на живіт полив’яну миску з водою,
шептала молитву і хрестилася, потім палила над нею прядиво, опускала його у воду і
давала мені її пити.
З ранньої весни й до червня ми їли молоді пагони очерету — солодкуваті шпичаки,
згодом лопуцьки, калачики,
лободу, цвіт акації. А коли на
городі наливалися колоски
пшениці, я зрізав їх і виминав з
них ще недозрілі зерна, «розмелював» на драчці, а мама
пекла з того місива коржики.
Пізніше, обмолотивши ціпом
кілька перших снопів стиглої
пшениці, ми пішли з мамою
на Куркулівку, аби змолотити
там зерно на жорнах. То була
невимовна радість! Відтоді духмяний запах свіжоспеченого
хліба на все життя нагадує
мені про наше голодне дитинство…
(Уривок з книги Андрія
Бондарчука «Україна. Голодомор 1946—1947 років:
Непокараний злочин, забуте добро»). n

Р Е К Л А М А

СЕРЕДА, 1 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35 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
Прозоро: про актуальне 14:00
Країна пісень 15:10, 21:45
Спорт 15:20 Концерт. Ніна
Матвієнко та Дмитро Андрієць
16:30 Д/с «Суперчуття» 17:00
Прозоро: про головне 19:10 Д/ц
«Дика природа Чилі» 20:00 Д/с
«Колапс. Як українці зруйнували
імперію зла» 22:00 Полюси
23:00 Перша шпальта

1+1

Програма телепередач на 29 листопада — 5 грудня
ПОНЕДІЛОК, 29 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 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 Прозоро:
про актуальне 14:00 Країна
пісень 15:10, 21:35 Спорт
15:20 Концерт. Арсен Мірзоян
16:30 Д/с «Суперчуття» 17:00
Прозоро: про головне 19:10
Д/с «Боротьба за виживання»
20:00 Д/с «Колапс. Як українці
зруйнували імперію зла» 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта

08:30, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Рідна мачуха»
23:15 Т/с «Швабра»

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, 21:25 Т/с «Різниця у віці»
21:50, 22:55, 23:55 Т/с «Свати»
23:45 «ТСН: 10 вражаючих
подій дня»

ICTV
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Громадянська оборона
11:25, 13:15 Х/ф «КРАЩЕ НЕ
ЧІПАТИ ЗОХАНА»
14:15, 16:15 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ»
20:15 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове
шоу
21:25 Т/с «Пес-6»
22:45 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 «Орел і решка»
09:25 Т/с «Надприродне»
12:00 Х/ф «ОСТРІВ
ФАНТАЗІЙ»
14:20 Х/ф «СКАРБ НАЦІЇ»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Пекельна кухня»
21:00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ»
22:50 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПОГРОМ»

МЕГА

14:30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
20:00 «Мам, я роблю бізнес!»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
23:40 Х/ф «БАБАДУК»

2+2
06:00 Т/с «Козирне місце»
09:50 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА»
11:45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСЬКА
ДОЧКА»
14:00 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2021»
20:20, 21:15 Т/с «Ангели-2»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Геренвен - ПСВ. Чемпіонат
Нідерландів 08:10 Колос Верес. Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол» 11:40
Матч. 1/2 фіналу. MLS CUP
13:20 Бешикташ - Гіресунспор.
Чемпіонат Туреччини 15:00,
20:15, 23:00 Футбол NEWS
15:20 Рух - Металіст 1925
Чемпіонат України 17:10 Спарта
- Аякс. Чемпіонат Нідерландів
19:00 «УПЛ ONLINE» 19:25 LIVE.
Олександрія - Зоря. Чемпіонат
України 21:20 «EXTRA TIME»
22:15 Yellow 22:30 Огляд плейоф. MLS CUP 23:20 Палмейрас
- Фламенгу. Фінал. Кубок
Лібертадорес

06.55, 03.50 Правила
ТЕТ
ІНТЕР
виживання
06.00 ТЕТ Мультиранок
05.15, 22.05 «Слідство вели... з 07.55 Страх у твоєму домі
09.30, 22.00 Т/с «Ромео і
Леонідом Каневським» 07.00, 08.50 Місця сили
Джульєтта з Черкас»
09.45, 01.40 Речовий доказ
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
(16+)
10.55, 21.50 Ретромобілі: друге
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
10.30 Х/ф «ВОДУ СЛОНАМ»
Інтером» 09.20 Ранок з Інтером життя
(16+)
11.55, 05.50 Містична Україна
10.00, 18.00, 19.00, 04.15
12.50, 18.00 4 весілля
Ток-шоу «Стосується кожного» 12.50, 19.45 ТОП 10: Таємниці
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
12.25 Х/ф «МІСЬКІ ДІВЧАТА» та загадки
Битва блондинок
13.55 Довідник дикої природи
14.25 «Речдок» 16.05 «Чекай
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
на мене. Україна» 20.00, 03.45 14.55, 20.50, 04.50 Дика
природа Чилі
16.00 Панянка-селянка
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
15.50 Левиний рик
19.00 Одного разу під
Велика справа» 23.50 Х/ф
16.50, 23.40 НАСА: нез’ясоване
Полтавою
«ПАСАЖИР» 01.50 Х/ф
17.50, 00.40 Секретні території 23.00 Країна У
«ЛЮБОВ НА АСФАЛЬТІ»
18.45 Брама часу
22.40 Ніл
УКРАЇНА
НТН
02.50 Судіть самі
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
05.00 «Top Shop» 05.50, 17.00
Україною
«Випадковий свідок» 06.10
К-1
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
«Таємниці світу» 07.45 Х/ф
06:30 «TOP SHOP»
Сьогодні
«У МОЇЙ СМЕРТІ ПРОШУ
08:00 М/с «Юху та його друзі»
09:00 Мисливці за дивами
ВИНУВАТИТИ КЛАВУ К.» 09.10
08:35 «Орел і Решка.
10:00 Я везу тобі красу
Х/ф «ЧУЖІ ТУТ НЕ ХОДЯТЬ»
Навколосвітня
11:00 Агенти справедливості
10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»
подорож»
12+
(16+) 12.30, 16.30, 19.00
10:30 «Орел і Решка. Рай та
14:10, 15:30 Т/с «Відважні»
«Свідок» 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
пекло»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Маямі» (16+) 14.45, 23.00 Т/с
11:30,
21:00
«Інше
життя»
Україна»
«Той, що читає думки» (16+)
21:00, 23:10 Т/с «Серце матері» 12:30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 18.20 «Свідок. Агенти»

ВІВТОРОК, 30 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 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 «Полюдськи» 12:35 Д/с «Дикуни»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00 Країна пісень 15:10,
21:45 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»
20:00 Д/с «Колапс. Як українці
зруйнували імперію зла» 22:00
Полюси 23:00 Бігус Інфо

05:15 Т/с «Коли мі вдома»
05:30 Т/с «Комісар Рекс»
08:25, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Рідна мачуха»
23:15 Т/с «Швабра»

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, 21:25 Т/с «Різниця у віці»
21:50, 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 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «ТИХА ГАВАНЬ»
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 «13 ГОДИН: ТАЄМНІ
СОЛДАТИ БЕНГАЗІ» 02.30 Х/ф
«ВИПАДКОВИЙ ЗАПИС»

ICTV

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»
14:30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
20:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
07:05 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:00 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ»
12:00 Т/с «Опер за викликом»
14:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Джедаі 2021»
20:25, 21:25 Т/с «Ангели-2»
22:20 Т/с «CSI: Місце злочину»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:25 Х/ф «УЛЬТРАФІОЛЕТ»
12:10, 13:20 Т/с «Розтин
покаже»
14:50, 16:20 Т/с «Пес»
17:40 Т/с «Юрчишини»
20:15 Громадянська оборона
21:20 Т/с «Пес-6»
22:30 Т/с «Пес-2»
ФУТБОЛ-1
23:30 Х/ф «ВІД СУТІНКІВ ДО
06:00,
08:00, 13:50 Топ-матч
СВІТАНКУ»
06:10 Рух - Металіст 1925
НОВИЙ КАНАЛ Чемпіонат України 08:10
Волинь - Прикарпаття.
06:00, 07:30 «Kids time»
Чемпіонат України. Перша
06:05 М/с «Том і Джеррі»
ліга 10:00, 15:00, 19:00, 22:30
06:15 М/ф «Як спіймати перо
Футбол NEWS 10:20 Інгулець
Жар-Птиці»
- Шахтар. Чемпіонат України
07:35 «Орел і решка»
12:10 «Великий футбол» 14:05
09:40 Т/с «Надприродне»
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
12:25 «Кохання на виживання» туру 15:20 «УПЛ ONLINE» 15:45
16+
Олександрія - Зоря. Чемпіонат
14:25 Х/ф «СКАРБ НАЦІЇ:
України 17:30 «EXTRA TIME»
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
18:20 Чемпіонат Туреччини.
17:00 «Хто зверху?» 12+
Огляд туру. Прем’єра 19:20
19:00 «Екси» 16+
«Ballon d’Or. Студія» 20:20 Ballon
21:00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ
d’Or 2021 21:50 Чемпіонат
2»
Туреччини. Огляд туру 22:50
22:50 Х/ф «ДРЕЙФ»
Матч. 1/2 фіналу. MLS CUP

МЕГА

ТЕТ

06.50, 03.45 Правила
06.00 ТЕТ Мультиранок
виживання
09.30, 22.00 Т/с «Ромео і
07.50 Страх у твоєму домі
Джульєтта з Черкас»
08.45 Місця сили
(16+)
09.40, 01.35 Речовий доказ
10.30 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»
10.50, 21.50 Ретромобілі: друге
(16+)
життя
12.50, 18.00 4 весілля
11.45, 05.45 Містична Україна
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
12.40 Таємниці людського
Битва блондинок
мозоку
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
13.40 Дикий і живий
16.00 Панянка-селянка
14.45, 20.45, 04.45 Дика
19.00 Одного разу під
природа Чилі
УКРАЇНА
Полтавою
15.45 Левиний рик
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16.40, 23.40 НАСА: нез’ясоване 23.00 Країна У
Україною
17.40, 00.40 Секретні території
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 18.40 Брама часу
НТН
Сьогодні
19.35 ТОП 10: Таємниці та
06.15 «Свідок. Агенти» 07.50,
09:00 Мисливці за дивами
загадки
17.00 «Випадковий свідок»
10:00 Я везу тобі красу
22.40 Ніл
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
11:00 Агенти справедливості
«Свідок» 09.00 Х/ф «ЦЕ БУЛО
12+
К-1
В РОЗВІДЦІ» 10.50, 21.15 Т/с
14:10, 15:30 Т/с «Відважні»
«Менталіст» (16+) 13.00, 19.30
06:30 «TOP SHOP»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.45,
08:00 М/с «Юху та його друзі»
Україна»
23.00 Т/с «Той, що читає думки»
08:35 «Ух ти show»
21:00, 23:10 Т/с «Серце матері» 08:50 Т/с «Дикий ангел»
(16+) 18.20 «Будьте здоровi»

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, 21:25 Т/с «Різниця у віці»
21:50, 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 «НАЙКРАЩЕ В МЕНІ»
14.40, 15.40 «Речдок» 16.30
«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 «АМЕРИКАНЕЦЬ» 01.55
Х/ф «ДАЛЛАСЬКИЙ КЛУБ
ПОКУПЦІВ»

УКРАЇНА

07:15 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Надприродне»
11:55 «Кохання на виживання»
16+
13:55 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Діти проти зірок»
20:40 Х/ф «МІЛИНА»
22:30 Х/ф «БІЛИЙ ГІГАНТ»

МЕГА
06.45, 03.50 Правила виживання
07.45 Страх у твоєму домі
08.45 Місця сили
09.40, 01.45 Речовий доказ
10.50, 21.50 Ретромобілі: друге
життя
11.45 Війна всередині нас
12.45 Таємниці людського
мозоку
13.45 Дикий і живий
14.45, 20.45, 04.50 Дика
природа Чилі
15.45 Левиний рик
16.45, 23.50 НАСА: нез’ясоване
17.45, 00.50 Секретні території
18.45 Брама часу
19.45 Земні катаклізми
22.50 Дика Мексика
02.55 Судіть самі
05.50 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:35, 20:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
10:30 «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»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»
08:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:05 Х/ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
12:00 Т/с «Опер за викликом»
14:55, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:20, 21:15 Т/с «Ангели-2»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

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 Агенти справедливості
12+
14:10, 15:30 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:10 Т/с «Серце матері»

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Минай - Динамо. Чемпіонат
України 08:10 Вітесс - АЗ
Алкмаар. Чемпіонат Нідерландів
10:00, 15:00, 19:45, 22:30
Футбол NEWS 10:20 «УПЛ
ONLINE» 10:45 Олександрія Зоря. Чемпіонат України 12:25
«EXTRA TIME» 13:20 Нью-Інгленд
Революшн - Нью-Йорк Сіті. MLS
CUP 15:20 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 16:00 Інгулець Шахтар. Чемпіонат України 17:50
СТБ
Yellow 18:00, 20:55 «Студія LIVE»
05:15 Т/с «Комісар Рекс»
18:55 LIVE. ЛНЗ - Дніпро-1. 1/8
08:05, 11:50 «МастерШеф
фіналу. Кубок України 21:30
Професіонали» 12+
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Вiкнатуру 22:45 Єні Малатьяспор
Новини»
- Галатасарай. Чемпіонат
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
Туреччини
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
ТЕТ
20:15, 22:50 Т/с «Рідна мачуха»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
23:15 Т/с «Швабра»
09.30, 22.00 Т/с «Ромео і
Джульєтта з Черкас»
ICTV
(16+)
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 10.30 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
АПОКАЛІПСИС» (16+)
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 13.20, 18.00 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
10:05 Громадянська оборона
Битва блондинок
11:10, 13:15 Х/ф «ГРОШОВИЙ
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
ПОЇЗД»
16.00 Панянка-селянка
13:55 Т/с «Розтин покаже»
19.00 Одного разу під Полтавою
14:50, 16:20 Т/с «Пес»
23.00 Країна У
17:45 Т/с «Юрчишини»
20:15 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу
21:20 Т/с «Пес-6»
22:35 Т/с «Пес-2»
23:35 Х/ф «ВІД СУТІНКІВ ДО
СВІТАНКУ: КРИВАВІ
ГРОШІ ТЕХАСУ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»

НТН
06.15 «Будьте здоровi» 07.50,
17.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «БАЛАДА
ПРО СОЛДАТА» 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 «Вартість життя»

ЧЕТВЕР, 2 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 21:00, 23:35 Новини
07:05 Енеїда 08:05 Т/с «Краща
половина» 09:15 Телепродаж
09:50 Т/с «Серцебиття»
11:35 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 12:35 Д/с «Дикуни»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00 Країна пісень 14:25
Буковинські загадки 14:35
Біатлон. Кубок світу. II етап.
Спринт, 7, 5 км, жінки 16:30 Д/с
«Суперчуття» 17:00 Прозоро:
про головне 17:20 Біатлон.
Кубок світу. II етап. Спринт, 10
км, чоловіки 19:00 Д/ц «Дика
природа Чилі» 20:00 Д/с
«Колапс. Як українці зруйнували
імперію зла» 21:45 Спорт 22:00
Полюси 23:00 Схеми. Корупція
в деталях

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»
20:31 «Проспорт»
20:33 «Чистоnews 2021»
20:40, 21:20 Т/с «Різниця у віці»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.00, 04.45 «Телемагазин»
05.30, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00,
11.00 «Корисна програма»
12.25 Х/ф «ДОРОГИЙ ДЖОН»
14.35, 15.35 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу

«Стосується кожного» 20.00,
02.10 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Велика справа» 23.50
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 04.05
«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 Агенти справедливості
12+
14:10, 15:30 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:50 Т/с «Серце матері»
23:10 Слідами львівського
сміття. Довгобуд
століття

СТБ
05:15 Т/с «Коли мі вдома»
05:25 Т/с «Комісар Рекс»
08:20, 11:50 «МастерШеф
Професіонали» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Рідна мачуха»
23:15 Т/с «Швабра»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Громадянська оборона
11:45, 13:15 Х/ф
«ПРИСКОРЕННЯ»
14:05 Т/с «Розтин покаже»
15:00, 16:20 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Юрчишини»
20:15 Антизомбі
21:20 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Пес-2»
23:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ВІДРОДЖЕННЯ
КРИВАВОЇ
КОРОЛЕВИ»

П’ЯТНИЦЯ, 3 ГРУДНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:20 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:25 «Орел і решка»
09:30 Т/с «Надприродне»
12:15 «Кохання на виживання»
16+
14:10 Х/ф «АНГЕЛИ І
ДЕМОНИ»
17:00, 19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ»
23:00 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 2»

МЕГА
06.50, 03.55 Правила
виживання
07.50 Страх у твоєму домі
08.50 Місця сили
09.45, 01.55 Речовий доказ
10.55, 22.00 Ретромобілі: друге
життя
11.55 Війна всередині нас
12.55 Таємниці людського
мозоку
13.55 Дикий і живий
14.55 Ніл
15.55 Левиний рик
16.55, 00.00 НАСА: нез’ясоване
17.55, 01.00 Секретні території
18.55 Брама часу
19.55 Земні катаклізми
21.00, 04.55 Дика природа Чилі
23.00 Дика Мексика
03.05 Судіть самі
05.55 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Дикий ангел»
09:35, 20:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
10:30 «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»

2+2
06:00 «Джедаі 2020»

08:05 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:00 Х/ф «УРАГАН»
12:00 Т/с «Опер за викликом-2»
15:00, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:20, 21:15 Т/с «Ангели-2»
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:35, 14:35, 17:10
Топ-матч 06:10 Феєнорд Гераклес. Чемпіонат Нідерландів
08:10 Інгулець - Шахтар.
Чемпіонат України 10:00, 15:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS
10:20, 13:05 «Студія LIVE» 11:15
ЛНЗ - Дніпро-1. 1/8 фіналу.
Кубок України 13:50 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 14:50,
17:20, 22:20 Yellow 15:20 Минай
- Динамо. Чемпіонат України
17:30 Ballon d’Or 2021 19:20,
21:50 «Перша ONLINE» 20:00
Оболонь - Металіст. Чемпіонат
України. Перша ліга 22:50 «FAN
TALK»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Ромео і
Джульєтта з Черкас»
(16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ТЕМНИЙ ФЕНІКС»
12.40, 18.00 4 весілля
14.00, 17.00 Богиня шопінгу.
Битва блондинок
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Країна У

НТН
06.20 «Вартість життя» 07.50,
17.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «СТРАХ
ВИСОТИ» 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 «Правда життя»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:05, 09:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:05 Мультфільми 07:50
Еко-люди 07:55 Буковинські
загадки 08:10 Д/с «Дикі
Дива» 08:25 Відтінки України
09:10 Телепродаж 09:40 Д/с
«Боротьба за виживання» 10:10
Х/ф «ТЮЛЬПАНИ ДЛЯ РОУЗ»
11:45 Х/ф «СВАТАННЯ НА
ГОНЧАРІВЦІ» 13:20 #ВУКРАЇНІ
13:50 Біатлон. Кубок світу. II
етап. Гонка переслідування, 10
км, жінки 15:10 Країна пісень
15:45 Міста та містечка 16:00
Біатлон. Кубок світу. II етап.
Естафета 4х7.5 км, чоловіки
18:15 Д/ц «Дика природа Чилі»
19:00, 21:25 Х/ф «КАТЕРИНА»
23:20 Д/ц «НЛО: Загублені
свідчення»

1+1
06:30, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
17:30, 18:30 «Світ навиворіт 13. Еквадор»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Вечірній квартал 2021»
22:15 «Жіночий квартал»
23:35 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.15 «Орел і решка.
Перезавантаження» 07.00
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Усе для тебе»
11.00 Х/ф «ЗОРРО» 13.20
Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ»
15.15, 20.30 Т/с «Слідчий
Горчакова» 20.00 «Подробиці»
22.30 «Ювілейний творчий

вечір Ігоря Миколаєва» 00.10
Х/ф «ЯКБИ Я ТЕБЕ КОХАВ...»
02.20 Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНА»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Т/с «Пташка співоча»
08:30 Зірковий шлях. Новий
сезон
10:30, 15:20 Т/с «Віддай мою
мрію»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу Маска - 2

СТБ
07:05, 10:55 Т/с «Рідна
мачуха»
07:50 «Неймовірна правда про
зірок»
19:00 «Україна має талант»
22:00 «МастерШеф» 12+

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Прихована небезпека
06:40 Антизомбі
07:35 Громадянська оборона
08:35 Т/с «Юрчишини»
11:40, 13:00 Х/ф «БОГИ
ЄГИПТУ»
14:20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТА АРМІЯ»
16:35 Х/ф «МУМІЯ»
19:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ»
21:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ-2»
23:40 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Хто проти блондинок?»
12+
07:20, 10:00 «Kids time»
07:25 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
БАТЬКІВ»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12:15 «Хто зверху?» 12+

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 «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
22:30 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ 2»

ІНТЕР
05.15, 23.30 «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
«ЯКЩО Я ЗАЛИШУСЬ» 14.35,
15.30, 01.10 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.20
«Подробиці» 21.00 Х/ф «007:
І ЦІЛОГО СВІТУ ЗАМАЛО»

03.50 Д/п «Війна всередині
нас» 04.45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях. Новий
сезон
10:20 Т/с «Пташка співоча»
14:20, 15:30 Т/с «Крила
метелика»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

20:05 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 3»
22:00 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 4»
23:40 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 5»

МЕГА

06.55, 03.50 Правила
виживання
07.55 Страх у твоєму домі
08.55 Місця сили
09.50, 01.40 Речовий доказ
11.00 Ретромобілі: друге життя
12.00 Війна всередині нас
13.00 Таємниці людського
мозоку
13.55 Дикий і живий
14.55, 04.50 Сіяя: з нами у дику
СТБ
природу
05:20 Т/с «Коли мі вдома»
15.55 Левиний рик
06:10, 19:00, 22:50 «Холостячка
16.55, 23.45 НАСА: нез’ясоване
Злата Огнєвіч» 12+
17.55, 00.45 Секретні території
10:35 «Як вийти заміж» 16+
18.55 Брама часу
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
19.50 Земні катаклізми
«Вiкна-Новини»
20.50 Секрети Адольфа Гітлера
11:50, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа» 21.50 У пошуках інновацій
23:40 «Битва екстрасенсів» 16+ 22.45 Дика Мексика
02.50 Судіть самі
ICTV
05.50 Містична Україна
06:30 Ранок у великому місті
К-1
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
06:30 «TOP SHOP»
09:15, 19:20 Надзвичайні
08:00 М/с «Юху та його друзі»
новини
08:35 «Ух ти show»
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
08:50 Т/с «Дикий ангел»
11:35 Т/с «Вижити за будь-яку 09:35, 20:15 «Орел і Решка.
ціну»
Навколо світу»
13:20 Скетч-Шоу «На трьох»
10:30 «Орел і Решка. Рай та
16+
пекло»
14:05 Т/с «Розтин покаже»
11:30 «Орел і Решка.
15:00, 16:25 Т/с «Пес»
Перезавантаження.
17:50 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
Америка»
13:30, 21:10 «Інше життя»
НОВИЙ КАНАЛ 14:30 Т/с «Беверлі Хілс
06:00, 08:00 «Kids time»
90210»
06:05 Х/ф «ВОЛОХАТИЙ
18:00 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА»
ТАТО»
22:15 Т/с «Доктор Хаус»
08:05 «Орел і решка»
2+2
10:10 «Пекельна кухня»
12:10 «Екси» 16+
06:00 «Шалені перегони 2018»
14:25 «Діти проти зірок»
07:00 «Джедаі 2020»
16:00 Х/ф «ГЛИБИННИЙ
08:20 Х/ф «ВРЯТУВАННЯ
ПІДЙОМ»
РЯДОВОГО РАЙАНА»
18:00 Х/ф «ПУНКТ
11:50 Т/с «Опер за викликом-2»
ПРИЗНАЧЕННЯ»
14:55 «Загублений світ»

17:55 «Секретні
матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «З ПАРИЖА З
ЛЮБОВ’Ю»
21:10 Х/ф «ЕЙР АМЕРИКА»
23:20 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 22:20 Топ-матч
06:10 Фатіх Карагюмрюк
- Трабзонспор. Чемпіонат
Туреччини 08:10 Олександрія Зоря. Чемпіонат України 10:00,
15:00, 19:30, 22:30 Футбол NEWS
10:20 «EXTRA TIME» 11:15
«FAN TALK» 13:00 Yellow 13:10
Оболонь - Металіст. Чемпіонат
України. Перша ліга 15:20
«УПЛ. Розклад туру» 16:15,
18:55 «УПЛ ONLINE» 16:55
LIVE. Шахтар - Львів. Чемпіонат
України 19:50 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 20:30
Феєнорд - Гераклес. Чемпіонат
Нідерландів 22:50 «Студія
LIVE» 23:45 ЛНЗ - Дніпро-1. 1/8
фіналу. Кубок України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30, 22.00 Т/с «Ромео і
Джульєтта з Черкас»
(16+)
10.30 Х/ф «АВАТАР»
13.45, 17.00 Богиня шопінгу.
Битва блондинок
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Країна У

НТН
06.20 «Правда життя» 07.55,
17.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «МАЧУХА»
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 «Таємниці світу»

НЕДІЛЯ, 5 ГРУДНЯ

СУБОТА, 4 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:30 Новини 07:05 Енеїда
08:05 Т/с «Краща половина»
09:15 Телепродаж 09:50 Т/с
«Серцебиття» 10:45, 19:10 Д/ц
«Дика природа Чилі» 11:35,
18:20 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 12:35 Д/с «Дикуни»
13:10 Прозоро: про актуальне
14:00 UA:Фольк 15:10, 21:45
Спорт 15:20 Концерт. Іво Бобул
16:30 Д/с «Світ дикої природи»
17:00 Прозоро: про головне
20:00 Д/с «Колапс. Як українці
зруйнували імперію зла» 22:00
Д/ц «НЛО: Загублені свідчення»
22:55 Д/с «Дикі тварини»

14:30 М/ф «Тачки»
16:50 М/ф «Тачки 2»
19:00 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ НА
МОНСТРІВ»
21:00 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВІДЬОМ»
23:30 Х/ф «ОПІВНІЧНИЙ
ЕКСПРЕС»

МЕГА
06.50 Випадковий свідок
08.50 Речовий доказ
10.00, 17.10 У пошуках
істини
12.10, 00.00 Секретні
території
13.10 Крила війни
14.10 ТОП-10 світу хижаків
16.10 Природа сьогодення
19.00 Дика Мексика
21.00 Як ми створили бомбу
23.00 Секрети Адольфа Гітлера
01.00 Дика природа Чилі
02.00 Містична Україна
03.00 Правда життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Ух ти show»
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 Х/ф «ЙОЛОПИРОЗБІЙНИКИ»
12:00 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА»
14:10 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
09:00 «Віпи і топи»
10:55 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
16:35 Х/ф «ВТІКАЧІ»
18:35 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ
47»
20:15 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
22:10 Х/ф «ДЕДПУЛ»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00, 08:00, 17:05, 22:10
Топ-матч 06:10 Аякс - Віллем
II. Чемпіонат Нідерландів
08:10 Касимпаша - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини 10:00,
14:45, 22:30 Футбол NEWS
10:20 «УПЛ. Розклад туру»
11:15, 13:45 «УПЛ ONLINE»
11:55 Шахтар - Львів. Чемпіонат
України 14:15 Огляд 1/2
фіналу. MLS CUP 15:00 LIVE.
Трабзонспор - Адана Демірспор.
Чемпіонат Туреччини 16:55,
18:15, 22:20 Yellow 17:25
LIVE. ПСВ - Утрехт. Чемпіонат
Нідерландів 19:25 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 20:20
Нью-Інгленд Революшн - НьюЙорк Сіті. MLS CUP 22:50 Рух Ворскла. Чемпіонат України

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:05, 08:55,
15:25, 18:00 Новини 07:05
Мультфільми 07:50 Еко-люди
07:55 Буковинські загадки
08:20 Д/с «Дикі тварини»
09:00 Божественна літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна Свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30 Біатлон.
Кубок світу. II етап. Естафета 4х6
км, жінки 15:40 Країна пісень
16:05 Біатлон. Кубок світу. II
етап. Гонка переслідування,
12, 5 км, чоловіки 17:30
Студія «Дорога до Пекіна»
18:15 «Сильна» 19:15 Д/с
«Боротьба за виживання» 19:55
Д/с «Тваринна зброя» 21:00
Тиждень на Суспільному 22:00
Х/ф «ДИКЕ ПОЛЕ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
10.45 Х/ф «ДВАНАДЦЯТЬ
МІСЯЦІВ»
12.45 Одного разу під
Полтавою
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ТЕМНИЙ ФЕНІКС»
19.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕЗСМЕРТНИЙ» (16+)
21.25 Х/ф «ЛОГАН:
РОСОМАХА» (16+)

НТН
05.55 Х/ф «САМОТНЯ ЖІНКА
БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЬ»
07.35 Х/ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
ОПІВДНІ» 11.35 Х/ф
«ТРИВОЖНА НЕДІЛЯ» 13.15
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 14.30 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!»
21.20 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
23.15 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ПАСАЖИР» (16+)

Х/ф «КРУТІ ЗАХОДИ» 23.40
Х/ф «РЕМБО IV»

УКРАЇНА
06:00 Сьогодні
07:00 Реальна містика
09:05 Т/с «Віддай мою мрію»
17:00, 21:00 Т/с «Хіба можна
мріяти про більше»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «На гойдалках долі»

17:25 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВІДЬОМ»
19:50 Х/ф «БЛАДШОТ»
22:00 Х/ф «BOSS LEVEL:
ВРЯТУВАТИ
КОЛИШНЮ»

МЕГА

06.15, 02.00 Містична Україна
07.15 Випадковий свідок
08.50 Речовий доказ
10.00, 16.50 У пошуках істини
СТБ
11.50, 13.50, 23.00 Секретні
території
06:05 Т/с «Тінь кохання»
12.50 Крила війни
10:10 «МастерШеф» 12+
14.50 Як ми створили бомбу
13:45 «СуперМама» 12+
18:40 «Битва екстрасенсів» 16+ 15.50 Природа сьогодення
19.00 Дика Мексика
21:00 «Один за всіх» 16+
20.00 Місія Галапагоси
22:10 «Таємниці ДНК» 16+
21.00 ТОП-10 світу хижаків
23:20 «Україна має талант»
01.00, 05.00 Сіяя: з нами у дику
природу
ICTV
04.30 Судіть самі
05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
К-1
05:45, 12:45, 18:45 Факти
1+1
06:30
«TOP
SHOP»
06:10 Прихована небезпека
08:00 М/с «Кротик і Панда»
07:00 «Життя відомих людей»
07:10 Секретний фронт
08:45 «Ух ти show»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
08:10 Антизомбі
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 «Світ навиворіт»
09:05 Громадянська оборона
10:00 Х/ф «ТЕОРІЯ ХАОСУ»
16:30, 17:30 «мандруй
10:05, 11:00 Хто хоче стати
11:35 Х/ф «ЙОЛОПИУкраїною з
мільйонером? Ігрове
РОЗБІЙНИКИ»
Д.Комаровим»
шоу
13:15 «Орел і Решка. Івлєєва VS
18:30 «Світське життя. 2021»
12:00, 13:00 Х/ф «ДВА
Бєдняков»
19:30 «ТСН-Тиждень»
СТВОЛИ»
21:00 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ
14:20 Т/с «Пес»
2+2
20:40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ»
06:00 «Шалені перегони 2018»
ЗБРОЯ-3»
22:50 Х/ф «ФОРТЕЦЯ
07:00 «Джедаі 2020»
23:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ХАДЖИБЕЙ»
08:55 «Загублений світ»
ЗБРОЯ-4»
ІНТЕР
14:00 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР: В
НОВИЙ КАНАЛ
ПОШУКАХ СКАРБІВ
05.05 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
УГАРІТА»
06:00 «Вар’яти» 12+
МАЛИНІВЦІ» 07.00 Х/ф
15:55 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР:
«ТРИ МУШКЕТЕРИ: ПОМСТА 06:45, 09:05 «Kids time»
ПРОКЛЯТТЯ
МІЛЕДІ» 09.00 «Готуємо
06:50 М/ф «Тачки»
ГРОБНИЦІ ЕХНАТОНА»
разом» 10.00, 11.00, 12.00
09:10 М/ф «Тачки 2»
17:55 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР:
«Інше життя» 12.55 «Речдок.
11:15 М/ф «Тачки 3»
НЕБЕСНА ЗІРКА»
Велика справа» 17.25 Х/ф
13:25 Х/ф «АКСЕЛЬ»
19:55 Х/ф «КРЕДО ВБИВЦІ»
«007: УМРИ, АЛЕ НЕ ЗАРАЗ» 15:15 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ НА
20.00 «Подробиці тижня» 22.00
22:00 Х/ф «ДЕДПУЛ-2»
МОНСТРІВ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 ЛНЗ - Дніпро-1. 1/8
фіналу. Кубок України 08:10
Трабзонспор - Адана Демірспор.
Чемпіонат Туреччини 10:00,
15:00, 17:45, 20:15, 23:00
Футбол NEWS 10:20, 12:45,
16:00, 18:55 «УПЛ ONLINE»
11:00 Верес - Динамо.
Чемпіонат України 13:15 ПСВ
- Утрехт. Чемпіонат Нідерландів
15:20, 23:20 Yellow 15:30 Огляд
1/2 фіналу. MLS CUP 16:55 LIVE.
Олександрія - Минай. Чемпіонат
України 19:25 LIVE. Десна Маріуполь. Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол» 23:30
АЗ Алкмаар - Спарта. Чемпіонат
Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ТРИ ПЕРА»
10.40 Х/ф «НАЙКРАЩИЙ
ДРУГ»
12.40 Одного разу під
Полтавою
17.10 М/ф «Воллі»
19.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
ВІДРОДЖЕННЯ»

НТН
05.20 Х/ф «ОСТАННІЙ ГЕЙМ»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.55 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 09.20 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 13.35 Х/ф
«НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!»
15.20 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
17.15 Х/ф «ОДИНОЧНЕ
ПЛАВАННЯ» 19.00 Х/ф «ВОНИ
ВОЮВАЛИ ЗА БАТЬКІВЩИНУ»
22.00 Х/ф «ВЕДМЕЖАТНИК»
(16+)
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НОВИНИ З КАМЕНЯ

www.volyn.com.ua

n Репортаж із глибинки
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Вчителька відлупцювала учня
Інцидент стався у школі села Цміни
на Маневиччині
Богдана КАТЕРИНЧУК

иховний» момент через замкову щілину зняла однокласниця хлопця, котрого вирішила покарати вчителька фізики. Пізніше відео з’явилося у телеграм-каналах.
Як стало відомо із соцмереж, педагог уже попросила вибачення
в школяра та колег. Інциденту нібито передувала хуліганська витівка дев’ятикласників, котрі стукали у двері класу, де проводила
урок вчителька фізики, й тікали. Зрештою, один з них таки попався. n

«В

Ловили рибу в заказнику,
та ще й сітками
Державні інспектори Волинського рибпатруля спільно
з правоохоронцями Камінь-Каширського райвідділу
поліції провели рейд водними об’єктами краю
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а озері Сірче поблизу села Добре (ландшафтний заказник
«Сірче») вони викрили два грубі порушення Правил рибальства. Зокрема, двоє чоловіків ловили рибу сітками. На час
затримання вони вже мали чималий улов. У їх тенета потрапили
38 пліток, карась сріблястий — 2, лин — 1, йорж — 5, окунь — 7,
плоскирка — 3 екземпляри загальною вагою 4 кілограми. Сума
збитків, завданих рибному господарству, становить понад вісім
тисяч гривень.
На порушників оформлено адміністративні протоколи з подальшою передачею до суду для притягнення їх до відповідальності та відшкодування завданої шкоди (згідно із затвердженою
таксою для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд, компенсація за один
незаконно виловлений екземпляр окуня становить 141 грн, плітки — 150, лина — 210, карася сріблястого — 30, йоржа і плоскирки — 141 грн). n

Н

«Приємно ббуло увійти в десятку
найкращих виконавців»
У суботу в Рівному відбувся гала-концерт фестивалюконкурсу сучасної української естрадної пісні імені
Павла Дуки, призеркою якого стала рок-вокалістка із
Любешова Наталія Горщар
Марина ЛУГОВА

риємно було увійти в десятку найкращих виконавців (лауреатів конкурсу) із 60 учасників і отримати диплом переможця за призове
II місце. Мною була представлена авторська пісня «Русяві коси»
— музика моя, слова Олени Бартко. Конкурс оцінювало поважне
журі викладачів кафедри естрадної музики Інституту мистецтв
Рівненського державного гуманітарного університету», — поділилася новиною на своїй фейсбук-сторінці пані Наталія.
Нагадаємо, що фестиваль носить ім’я рівненського музиканта, співака, поета, патріота Павла Дуки, який передчасно
пішов із життя в 2018-му. n

«П

n Фотофакт

«Родоводу» — 35!
Стільки років минуло від дня створення
аматорського ансамблю народної пісні КаміньКаширського центру культури та дозвілля
ей колектив, керівником якого є заслужений працівник
культури України Людмила Довгун, четверте десятиліття
дарує шанувальникам мистецтва пісенне багатство нашого народу, є своєрідною візитівкою Камінь-Каширського краю.
Він – лауреат і дипломант багатьох Всеукраїнських, обласних
фестивалів, конкурсів та оглядів. n

Ц

Фото із сайту Камінь-Каширської міської ради.

12 років тому завдяки таким активістам,
як Надія Кобук, у приміщенні школи, що стояло
пусткою, ставищенці облаштували церковку.

Ганна Цимбалюк: «Гляну тепер на скрипку,
на якій чоловік грав, – плакати хочеться».

Щовесни крига зносить місток через Турію,
а жителі Ставища його відбудовують,
щоб діти пішли в… «президентську» школу
Закінчення.
Початок на с. 16
Катерина ЗУБЧУК

вичайно, хочеться зустрітися зі старожилами. Ось
тільки вибір невеликий
(на жаль, відходять старші
люди у засвіти). Йдемо до тітки Світлани Ганни Цимбалюк.
Тим більш, що й привід для
зустрічі був хороший — нинішньої осені святкувала жінка 85-річчя. І з Ганною Володимирівною ми говорили насамперед про цю поважну дату
у її житті. Пригадала ювілярка, як свічки на торті гасила й
загадувала, щоб діти й онуки
були здорові, щоб їй до смерті
на своїх ногах бути й клопоту
нікому не завдавати.
— Наше село було колись
людне, — пригадала, коли
мова зайшла про минуле Ставища. — Молоді пороз’їжджалися, старші повмирали. Вже
й ровесниць моїх нема. А що
поробиш, коли годує жінка
дітей, а як вони виростають,
то роботи тут не мають. Як
жити? І ми з чоловіком трьох
дочок та сина виростили.
А в Ставищі ніхто не залишився.
З печаллю повідала жінка, що недавно овдовіла:
— Удвох лучче жилося. Чоловік мій добрячий був, усе
вмів зробити, не пив, не курив. Ще й на скрипці грав.
Гляну тепер на його скрипку — плакати хочеться. Була
в когось думка покласти інструмент у домовину. Але
священник, який відспівував,
сказав, що не треба цього робити: «Може, хто з онуків гратиме, то матиме таку гарну
пам’ятку про дідуся». Може,
якраз хтось у нього вдасться…
Ганна Володимирівна приносить з іншої кімнати ту старовинну скрипку, яка багато
літ співала на весіллях, бережно тримає її в руках, а в очах
жінки — смуток вперемішку
з радістю, яку навіяв спомин
про дорогу людину. Оскільки
і в цій оселі живе, як з’ясувалося, ще одна шанувальниця
«Волині», то й про це мова:
— Як то, щоб у хаті не було
газети? Читаю, то врем’я проходить швидше, не так одиноко, та й знаю, що де робиться.

З

«ПЕРЕД КОЖНИМИ
ВИБОРАМИ НАМ
ОБІЦЯЮТЬ НОВИЙ МІСТ,
БО СТАРИЙ І НАДІЙНИЙ
СПАЛИЛИ ЩЕ У ДРУГУ
СВІТОВУ»

— У нас школа початкова
була, — розповіла під час екскурсії селом Світлана Макарусь. — А дванадцять років тому
в її приміщенні, що вже стояло
пусткою, ставищенці облаштували церковку. Трохи наколядували
грошей, трохи гуртом скинулися — ікони купили, косметичний
ремонт зробили. Періодично
священник із Качина до нас приїжджає, слово Боже тут звучить…
Наша односельчанка-активістка
Надія Кобук ще й маленький хор
організувала, яким і керує…
Тепер це єдине в селі громадське місце, де можуть зібратися люди, зокрема й ті, які
колись освоювали тут буквар.
А за Польщі тут грамоти вчилися їхні бабусі й дідусі. Закрили школу після того, як влітку
1997-го буревій біди наробив —
геть дах розкрив. Приміщення
накрили (держава виділила оперативно кошти на шифер), але
за парти діти вже не сіли. Таким
було рішення щодо так званого
малокомплектного навчального
закладу. Тим більш, що в сусідньому селі Датинь на Ратнівщині, де буря багато біди наробила,
невдовзі збудували «президентську» школу — гарну, простору:
таким було розпорядження тодішнього глави держави Леоніда
Кучми, котрий після масштабної
стихії побував на Волині.
— Мої троє школяриків
і ще двоє з іншої сім’ї вчаться
у Качині. Але оскільки до Датиня
із Ставища справді дуже близько — село за Турією, то частина
дітей з того кутка, що біля річки,
добирається якраз у цю «президентську» школу, — розповідала Світлана Макарусь, коли ми
їхали редакційним автомобілем
на «той куток».
Ось і примітивний дерев’яний місток, який служить для
переправи через водну перепону. І потрібний він, виявляється,
не лише школярам.
— Ми без Датиня, як без
рук, — сказала моя попутниця. —
Із цього села всі автобуси йдуть
на Ратне, Луцьк… Нам всім треба туди йти. Навесні, в льодохід,
крига зносить міст (якийсь час
тільки човен може виручити),

а люди знову будують. Так самотужки й вирішують свою проблему.
Кажуть, у Ставищі через Турію колись був надійний міст,
але його спалили у Другу світову
війну. І от за стільки літ (!) ні одна
влада не прийшла місцевим
мешканцям на допомогу. Що вже
тепер говорити, коли в селі нема
й шістдесяти мешканців? Була
надія, за словами пані Світлани, на народного депутата Ігоря
Єремєєва, який обіцяв збудувати міст, та помер він, і ставищенці залишилися наодинці зі своєю
проблемою.
Про це ж говорила й багатодітна мати Людмила Савчук,
п’ятеро синів і дочок якої ходять
у Датинську школу, а один хлопчик, котрий у наступному році
стане першокласником, — у підготовчу групу дитячого садка, що
теж за річкою. Як з’ясувалося
в розмові, Людмила свого часу
вчилася в Луцьку на журналіста, практику в луцьких газетах
проходила. Та от доля повернула по-іншому: заміж вийшла
в своєму селі, у подружжя росте
семеро дітей. Чи не шкодує, що
залишилася у маленькому Ставищі, що мрія про журналістику не збулася? Запитала про
це і почула у відповідь:
— Як можна про щось шкодувати, коли Бог дав стільки синів
і дочок?
Вони і є смислом її життя.
… А мені з думки не йде, який
то жах довелося пережити цій
жінці у березні цього року, коли
її восьмилітній син ледь не втопився в Турії. Хлопчика врятував
рюкзачок, який дивом втримав
його на поверхні, й течія не затягла під кригу. Такі ж школярики
почули, як він кликав на допомогу, й устигли врятувати. Зрозуміле обурення багатодітної матері
тим, що «поки виборча кампанія
триває, то багато хто з кандитатів у депутати обіцяє збудувати
у Ставищі міст, а потім, на жаль,
прийшовши до влади, забуває
про свої гарні обіцянки».
— Чула, — каже Людмила, —
на Маневиччині понтонні мости-переправи будують. Вони
надійніші, безпечніші, їх не треба
щовесни відновлювати. Чому ж
про нас, мешканців маленького
села, ніхто не подбає?
Справді — чому? n
Більше фото —
на сайті volyn.com.ua
ua

СМАЧНОГО!

www.volyn.com.ua
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«А мій милий
вареничків хоче…»

n Скуштуйте!

Квасолеві страви до посту:
ситно і смачно
Фото із сайту 1zoom.ru .

Уже через два дні,
28 листопада,
розпочнеться
Пилипівка, або
Різдвяний піст, що
триватиме 40 днів
і закінчиться
Святвечором 6 січня.
У цей період квасоля
просто незамінна
в раціоні харчування,
адже вона — унікальний
продукт за вмістом
корисних речовин,
багатюще джерело
білка, чудовий замінник
м’яса, а відтак —
основний інгредієнт для
багатьох страв
ОВОЧЕВЕ РАГУ
В ГОРЩИКАХ

Страви в горщиках —
це дуже зручно і зовсім
не складно. Продукти
прогріваються повільно
і рівномірно, їжа в них
не пригоряє, а смак
і запах має неймовірний
Інгредієнти: 300 г квасолі, 2 цибулини, 3 морквини,
3 картоплини, 4 зубочки часнику, перець, сіль, олія, овочевий бульйон.
Приготування. Попередньо замочену квасолю
відварити, відцідити. Порізану соломкою цибулю обсмажити, додати моркву.
Викладати в горщики пластами: цибулю з морквою, квасолю, покраяну шматочками
картоплю. Залити овочевим
бульйоном із додаванням по-

ти квасолю, моркву потерти
на грубій тертці та підсмажити з подрібненою цибулею.
Грецькі горіхи підсушити
на сковороді (без жиру) або
в духовці. Все разом перемолоти через м’ясорубку.
Посолити, поперчити, додати часник, пропущений
через прес або розтертий
у ступочці, і добре вимішати.
Такий паштет можна щільно
втрамбувати у форму і поставити у холодильник на кілька
годин. Він матиме густу консистенцію, буде придатний
для нарізання шматочками.
Якщо ж ви надаєте перевагу рідшому паштету, який
можна намащувати на хліб,
додайте 2 ст. л. пісного майонезу і перемішайте.

рослинного білка. Для
квасолі характерний
високий рівень
вуглеводів — до
50–60%.

»

ЛОБІО
ЛО

ПАШТЕТ

Чудова пісна намазка,
багата білками, має
ніжний та приємний
смак і є відмінною
альтернативою
печінковому паштету
Інгредієнти: 1 скл. квасолі, 0,5 скл. грецьких горіхів, 1 морквина, 1 цибулина,
1–2 зубки часнику, сіль та перець — за смаком.
Приготування. Відвари-

ї Зазвичай тісто для
них замішують із пшеничного борошна, води, яєць і солі.
При цьому воду слід брати
не теплу, а холодну: вона
довше тримає вологу, тісто
не висихає і краї вареників
добре зліплюються.
ї Борошно має бути тонкого помелу і не дуже сухе,
інакше зліплені вареники
скоро висихають і легко розварюються. Краще робити тісто середньої густоти,
бо туге важко розкачувати
і ліпити з нього вареники.
ї Якщо начинка пускає
сік (овочева чи фруктова),
то для того, аби вареники
не розварювались, доцільно
збільшити норму яєць.

Фото із сайту e3.edimdoma.ru.

ї Варять їх у достатній
кількості підсоленої води —
щоб вони могли вільно кипіти, а готовити вважають,
коли після 5–6 хвилин варіння спливуть на поверхню.
ї Щоб вареники не злипалися, їх вибирають шумівкою у друшляк, дають стекти
воді, а потім перекладають
у сотейник чи каструлю, смачать і злегка струшують, щоб
вони покрились жиром.
ї Ягідну начинку доцільно змішати з 1–2 ст. л. крохмалю, який запобігатиме
витіканню соку. n

Квасоля входить у десятку найбільш споживаних продуктів у світі.

Ця популярна городня
« культура
— джерело

дрібненого часнику. Запікати
при температурі 180 градусів
близько 40 хвилин.

Якщо й ваші рідні
полюбляють цю
традиційну
національну
страву, візьміть
до уваги кілька
кулінарних
секретів, щоб
вареники
вдавалися
ще смачнішими

Ця страва — одна
з візитівок грузинської
кухні
Інгредієнти: 500 г квасолі сухої, 4 гілочки зеленої
кінзи, 2 цибулини, 2 зубки
часнику, 0,5 скл. олії, по 1,5 ч.
л. мелених гвоздики і кориці,
шафран, 1 стручок перцю,
сіль за смаком.
Приготування. Квасолю замочити на 10–12 годин, промити, всипати в каструлю, залити водою і варити до готовності. Відвар
злити, заправити сіллю, товченим стручковим перцем,

шафраном, гвоздикою і корицею, накрити кришкою. Цибулю дрібно порізати, підсмажити на олії до м’якості, додати квасолю, протушкувати
все 5–10 хвилин. Тушковану
квасолю трохи прим’яти товкачем, але не перестаратися
(не перетворити на пюре),
влити відвар, довести до кипіння, поварити 1–2 хвилини
і додати посічену кінзу.

n Це цікаво!

Скільки чаю треба пити, щоб…

ТУШКОВАНА КВАСОЛЯ
В ТОМАТНОМУ СОУСІ

Бобові відмінно
поєднуються
з помідорами,
а доповнені улюбленими
спеціями матимуть
неперевершений смак
Інгредієнти: 1 л консервованої або відвареної
квасолі, 4 помідори, 2 цибулини, 2–3 зубочки часнику,
2 ст. л. олії, 2 ст. л. томатної
пасти, 1 пучок зелені петрушки, кмин, коріандр, орегано,
сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Приготування. Цибулю
та часник дрібно порізати.
У глибокій сковороді розігріти
олію. Додати до неї по дрібці
кмину, коріандру та орегано, а через хвилину — часник із цибулею. Пасерувати
протягом кількох хвилин.
Помідори помити й обдати
кип’ятком. Зняти з них шкірку та подрібнити блендером
до консистенції пюре. Додати помідори і томатну пасту
в сковороду з цибулею і часником. Довести суміш до кипіння, посолити і поперчити
за смаком. Всипати квасолю і тушкувати в томатному
соусі протягом 10 хвилин.
Подавати до столу гарячою,
посипавши дрібно посіченою
зеленню петрушки. n

Фото із сайту brovary.net.ua.

…знизити ризик розвитку раку? 7–8 невеликих (по 100–
150 мл) чашок зеленого чаю на день. Для максимального ефекту краще розділити їх на 3 прийоми.
…підвищити працездатність? 2–3 чашки чаю зранку забезпечать дозою тіаніну, що допоможе весь день зберігати високу концентрацію уваги.
…знизити рівень холестерину і захиститися від атеросклерозу? 2 чашки чаю на день знизять ризик на 46%,
а 4 чашки — на 69%. n
– Це не мій чоДружина поїхала у
ловік. Мій он стоїть
відрядження. Чоловік
у дверях, роззиравирішив зварити суп
ється!
із пакетика. В інструк:) :) :)
ції зазначено: «За– Давно хочу
кип’ятіть літр води». А
перейти на праяк той літр виміряти?
Весела
вильне, здорове
Допомогла логіка
харчування…
програміста: пішов у
кухня
– І що ж тобі
крамницю, купив лізаважає?
трову пляшку пива. А
– Смакові рецептори…
потім глянув на неї і подумав:
:) :) :)
«А навіщо мені суп?».
:) :) :)
Кулінарні лайфхаки. Якщо
У ресторані:
варити картоплю «в мундирах»,
– Пані, чому ваш чоловік
то чистити доведеться тільки
заліз під стіл?
ту, яку будете їсти ви самі.

n

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

Чекаю ваших відгуків, ідей, цікавих
рецептів та адрес, де готують
з натхненням і любов’ю.
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
E-mail: volyn476@gmail.com

Тел.: (0332) 72-39-32, 066 82 47 160 – Vodafone, 096 77 31
037 – Київстар, 066 82 47 160 – Viber, Telegram, WhatsApp.
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 Продається хата в с. Дубове Ковельського району. Є земельні ділянки. Тел.: 096 27 52 120, 050 65
05 272, 097 50 25 613.
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.

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 різні запчастини до картоплетехніки вітчизняного виробництва. Тел.: 068 56 40 474, 050
61 07 082.
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 вітчизняної 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, щебінь різних фракцій, пісок, камінь
бут, формак, відсів, цеглу білу та
червону, чорнозем, землю на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099
33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам 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: до-

шки (обрізні та необрізні), балки,
крокви, рейки монтажні. Доставлю.
Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублені будинкова книга, свідоцтво на право власності на квартиру за адресою: м. Луцьк, вул.
Ярощука, 28, кв. 5, видані на ім’я
Єременко Таїсія Григорівна, вважати недійсними.
l Загублені диплом бакалавра
(ВС № 34627578) та додаток до диплома, видані 04.07.2008 р. Волинським національним університетом
ім. Лесі Українки на ім’я Стасюк
Ольга Петрівна, вважати недійсними.
l Загублені диплом магістра (ВС
№ 36929689) та додаток до диплома, видані 04.07.2009 р. Волинським національним університетом
ім. Лесі Українки на ім’я Стасюк
Ольга Петрівна, вважати недійсними.
l Загублений атестат про закінчення повної загальної середньої
освіти (серія ВС № 50005361), виданий 24.06.2018 р. Луцькою загальноосвітньою школою № 5 I–III
ступенів на ім’я Мовшук Єлизавета
Сергіївна, вважати недійсним.
l Загублені атестат про закінчення повної загальної середньої
освіти та додаток до атестата, видані Луцькою загальноосвітньою
школою №11 на ім’я Грушецький
Леонід Володимирович, вважати
недійсними.

Р Е К Л А М А

Пані Іванна

27 листопада та 4, 11 грудня

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

Продам двигун до автомобіля ГАЗ-53.
Тел. 0673610429.

+38
+38
+38
+38

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

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

www.volyn.com.ua

Що віщують зорі
Гороскоп на 29 листопада — 5 грудня
ОВЕН. Чим спокійніше ви будете
дивитися на реальний стан речей,
тим більшого успіху зможете досягти. Також можлива конструктивна розмова з начальством, яка може
стати основою для вашого кар’єрного росту.
У вихідні намагайтеся говорити лише правду.
Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Скромність буде прикрашати вас і позбавить від непорозумінь і конфліктних ситуацій. А от за
свої права доведеться поборотися.
Менше емоцій, більше аргументації, тоді
до вас прислухаються і ви уникнете помилок.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Часом вам буде
видаватися, що все йде не так, як хотілося б. Це не так. Ви багато працювали й по праву заслужили повноцінний відпочинок. На вас чекають приємні
зміни в особистому житті та гарний шанс для
кар’єрного росту. Сприятливий день —
середа, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Бажано не втрачати голову
й вчасно зупинитися. Намагайтеся
використовувати традиційні методи
в роботі. Якщо немає впевненості, краще
не братися за нову справу. У вихідні наведіть порядок у думках, речах і паперах. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Вам забезпечений успіх
на роботі, на який ви зовсім не очікували. Приймете рішення щодо вашої
серйозної проблеми, що давно турбує. Можливо, з’явиться шанс знайти
джерело додаткового заробітку. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
ДІВА. Не варто нервувати по дрібницях. Обставини будуть сприяти
тому, що ви опинитеся в потрібний
час у потрібному місці. Можливі несподівані зміни в планах і навіть переоцінка цінностей. У цьому випадку є шанс зберегти свої позиції або навіть просунутися
вперед. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
ТЕРЕЗИ. Не піддавайтеся депресії. Насправді все йде добре. Сконцентруйтеся на ідеях і планах і ви зможете багато чого досягти за короткий проміжок
часу. У вихідні загляньте до друзів, і ви довідаєтеся щось цікаве. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Зросте навантаження інтелектуального характеру, від вас
буде потрібно більше відповідальності, зате ви зможете добре заробити.
Очікуйте кардинальних змін в особистому житті. І це вас порадує. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. На ваші плечі ляже
місія миротворця: на роботі, серед
близьких людей і друзів. Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, можливо,
саме вона підкаже вам, як діяти далі.
Постарайтеся хоча б зобразити бурхливу діяльність, адже ви потрапите в поле зору
начальства. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Це повний спокус період. Не виключено, що вас спробують обдурити, будьте напоготові й
не потрапляйте на гачок. Постарайтеся не уникати важкої розмови з партнерами, буде внесена ясність у ваші стосунки,
після чого з’явиться велика ймовірність їх відновлення. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Час вдалий для нових
проєктів і нових справ. Буде важко
все встигнути. Можливі кардинальні зміни на роботі, які піднімуть вас
на новий професійний рівень. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
середа.
РИБИ. Будь–який прояв оригінальності з вашої сторони буде
сприйматися навколишніми дуже по–
різному. Не варто впадати в крайнощі. Безнадійні з погляду колег проєкти
вам удасться втілити. Ви блискуче продемонструєте свій професіоналізм. Сприятливий
день — середа, несприятливий — четвер.

СПОРТ + РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua
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n Футбол
n Перша ліга

За чуба «червоних» у Києві
таки потягали

«Закопав саперною лапаткою»
Вихованець волинського футболу приніс
ФК «Ужгород» перемогу над… «Волинню»
им часом луцька «Волинь» не змогла проожний хід після домашдовжити переможний
нього виграшу у міцного
«Альянса» із Липової Долини.
На виїзді лучани мінімальінімально поступилися ФК «Ужгород» — 0:1.
За іронією долі, перемомангу закарпатській комань
ді приніс вихованець
у
волинського футболу
27-річний Віктор Хом-о
ченко (на фото), якого
оВіталій Кварцяний свому
го часу в емоційному
ТО
пориві відправляв «в АТО
». n
із саперною лопаткою».

Т

Тому й навіть після поразки динамівці заслужили на оплески
Фото із сайту 24tv.ua.

іга чемпіонів,
груповий турнір. Група Е. 5-й
тур. «Динамо» (Київ,
Україна) — «Баварія»
(Мюнхен, Німеччина) — 1:2 (0:1 — Роберт
Левандовський, 14 хв.;
0:2 — Кінгслі Коман,
42 хв.; 1:2 — Денис Гармаш, 70 хв.).
У поєдинку п’ятого
туру групового турніру
київське «Динамо» забило свій перший гол у цьогорічній Лізі чемпіонів
і втратило шанси на єврокубкову весну навіть у Лізі
Європи.
У першому таймі мюнхенці на притрушеному
сніжком полі НСК «Олімпійський» спромоглися
на два красиві помаранчеві м’ячі від поляка Роберта Левандовського
та француза Кінгслі Комана. Натомість у турецького арбітра Халіла Умута Мелера не вистачило
духу призначити пенальті
у ворота, вочевидь, най-

Л

перемога над «Бенфікою»
« Навіть
не зрушить підопічних Мірчі
Луческу з останнього місця.
»

Фото із сайту fcvolyn.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

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

Такий удар Роберта Левандовського ще довго буде приходити в кошмарних снах
гравцям київського «Динамо».

сильнішої нині команди
Старого Світу за більш ніж
очевидний фол на Віталію
Буяльському.
У другому таймі кияни
були ду-у-же симпатичними, проте зуміли відквитати тільки один м’яч:
Денис Гармаш забив після
паса Віктора Циганкова.
В іншому поєдинку
нашої групи «Барселона»
та «Бенфіка» на «Камп

Ноу» зіграли в безгольову
нічию. Це дало змогу португальцям відірватися від
«Динамо» на чотири очки.
Тож навіть перемога над

М
1
2
3
4

«Бенфікою» в останньому
турі не зрушить підопічних
Мірчі Луческу з останнього місця (матч відбудеться
у Лісабоні 8 грудня).

Ліга чемпіонів. Група Е:
Команда
І В Н П
«Баварія»
5 5 0 0
«Барселона»
5 2 1 2
«Бенфіка»
5 1 2 2
«Динамо»
5 0 1 4

М
19–3
2–6
5–9
1–9

О
15
7
5
1

Турнірна таблиця Першої ліги:
Команда
I
В Н П
М
«Металіст»
19 16 2 1
50-8
«Кривбас»
19 12 5 2
37-16
«Оболонь»
18 10 3 5
23-14
«Альянс»
18 9
3 6
31-24
«Прикарпаття»
19 8
4 7
26-24
«Нива»
19 7
5 7
18-20
«Гірник-Спорт»
19 7
5 7
14-17
«Полісся»
17 7
4 6
20-15
«Олімпік»
18 7
2 9
19-22
«Поділля»
19 6
5 8
17-17
«Волинь»
18 5
7 6
15-19
СК «Краматорськ» 17 7
1 9
16-22
«Агробізнес»
19 4
8 7
15-22
«ВПК-Агро»
19 5
2 12 15-27
ФК «Ужгород»
19 4
3 12 15-39
«Кремінь»
19 4
1 14 14-39

О
50
41
33
30
28
26
26
25
23
23
22
22
20
17
15
1

В гонці бомбардирів лідирують Матеус Вієйра Кампос Пейшоту («Металіст») — 13 голів (3 — з пенальті) та Олексій Хобленко
(«Кривбас») — 11 голів.

Р Е К Л А М А

МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Лікування без операції гіперплазії і аденом передміхурової залози, каміння в
нирках, жовчному і сечовому міхурах
БЕЗ БОЛЮ, ПРОКОЛУ, ЛАЗЕРА,
КРОВІ
Німецькою фірмою vvl GmbH розроблено фізіотерапевтичне обладнання
для пацієнтів, яким навіть малотравматична операція небажана.
Проводиться значне зменшення
простати при накладенні 6 акустичних
частот для розсмоктування, наприклад від 60 см3 до 35 см3.
Розсмоктуються аденоми, камені
в нирках, жовчному та сечовому
міхурах.
Наступного дня пацієнт мочиться вже не 5-6 разів, а 1-2.
Хворому призначається оригінальний натуропатичний
комплекс.
Протипоказання – наявність онкології.
ТІЛЬКИ З ГАРАНТІЄЮ І БЕЗ РЕЦИДИВІВ
Консультація 400 грн
Гарвард Медікал, КИЇВ harvardmedical.com.ua
ЗНИЖУЄТЬСЯ РИЗИК СМЕРТІ ДО 80 % ПРИ ТЯЖКІЙ
ФОРМІ КОВІДУ. ВІДНОВЛЕННЯ СУДИН ГОЛОВИ
І СЕРЦЯ ПІСЛЯ КОВІДУ
УСТАТКУВАННЯ — НІМЕЧЧИНА
Луцьк, готель «Профспілковий», просп. Відродження, 24.
Вартість прийому та запис за тел. 063-643-3094.
ЗНИЖКА 50% ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
28 ЛИСТОПАДА о 8.00.
Самолікування шкодить вашому здоров’ю. Ліцензія МОЗ № АЕ 638497 від 26.03.2015 р.

Продам макуху соняшникову,
протеїн 36 (8,50 грн/кг), а також жом
гранульований (10 грн/кг).
Можлива доставка.
Тел. 0674645757.
Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»
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Приймальня 723894
Уліцький Василь Михайлович

головного редактора
Римар Микола Анатолійович

72-38-94

727107

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

Економіки
Лісова Алла Степанівна

72-38-94

(244) 31178

Медицини
Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Літературні редактори
72-38-94

Банада Олеся Андріївна

72-38-94

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.

Коваленко Оксана Анатоліївна

726121

723932

Реклами
Борох Сергій Іванович

770770

Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

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

Харчук Олена Андріївна

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.

Освіти і культури

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Політики

Заступник

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

723932

Спеціальний кореспондент
Кравчук Ірина Олександрівна

72-39-32

Фотокореспондент

Місцевого самоврядування і сільського життя
72-39-32 Філюк Олександр Миколайович

Вітинська Аліна Степанівна

ТЗОВ «Газета «Волинь» п/р
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n Репортаж із глибинки

Щовесни крига зносить місток через Турію,
а жителі Ставища його відбудовують,
щоб діти пішли в… «президентську» школу

Чому, мовляв, не в більших селах — Качині чи Датині? А ми вибрали Ставище. І тепер не шкодуємо, що покинули Ковель.
Нам тут, на такому роздоллі, добре. І діти задоволені, про місто
не хочуть і думати. А що до школи в Качин треба добиратися
(у нас вже троє учнів), то з цим
теж нема проблеми — шкільний
автобус завезе й привезе.
Тим більш тішиться мати, що
дочка залишилася в селі. Бо
«що б тут робила сама» (вже
26 років, як вона овдовіла). Зять,
як каже Надія Ратнюк, кличе
в новий дім, де й кімната для неї
передбачена. Але вона відмовляється, бо «в своїй хаті я собі
пані». Щоб добре було жити
в селі, то, ясно, треба трудитися. Сім’я Макарусів обробляє
зо п’ять гектарів землі. У цьому році лише картоплі садили
півтора гектара. Має подружжя
всю необхідну техніку, яку вже й
старші сини освоюють. У працьовитих батьків — такі ж і діти.
Влітку по ягоди до лісу їздять,
і як захотіли торік покупляти
собі мобілки, то вже в мами й
тата грошей не просили. А цьогоріч мотоцикл придбали. І вдома можна знайти, як заробити,
якщо не лінуватися. У новій
оселі Макарусів є все для того,
щоб побут був налагоджений
не гірш, як у місті.

У цьому маленькому селі, яке належить сьогодні до Сошичненської громади Камінь-Каширського
району, всього 56 мешканців. Спілкувалася із нашими героями та не переставала захоплюватися
тими, хто не покинув місця, де закопана, як кажуть, їхня пуповина, і рідних могил на кладовищі, котре
з роками розрослося. Власне, зберіг малу батьківщину

Надія Ратнюк: «Серце
болить, що людей так
поменшало».

«БАГАТО ПОРОЖНІХ ХАТ
У СЕЛІ, АЛЕ НІХТО З РІДНІ
НЕ ПРОДАЄ —
«НЕХАЙ-НО ПОБУДУТЬ»
До багатьох криниць уже позаростали стежки.

за хлопця із сусіднього села Датинь (село це вже на Ратнівщині,
але до нього ближче, як до Качина, бо тільки річка Турія розділяє
два населені пункти), і вирішили
вони з чоловіком, що житимуть
у місті залізничників. Дім там
звели. А через два роки переїхали сюди. А чого ж так плани
помінялися? З цього приводу
жінка говорить:
— Бо чоловік їздив на маршрутці, яка йшла з Датиня. Ночувати йому треба було в селі, щоб
вранці в рейс вирушати. Тому й
прийняли таке рішення. Так, напевно, сталося, як мало статися. Перш жили в хаті з мамою.
А потім і побудувалися. Новий
2021 рік уже в своєму будинку
зустрічали. Багато хто дивувався з нас, коли ми тут залили фундамент під новобудову.

новозбудована хата під металочерепицею на батьківському
обійсті, що привернула увагу, —
то і є помешкання молодої сім’ї
Макарусів (таке прізвище жінки

во переживала те, що випало
на її долю. Шкода їй, що все так
занепало, що «зараз, як вийдеш
за село, то там, де були поля, хащі
одні ростуть». Серце болить, що

за старенькі будиночки вторгуєш, а так — все-таки
« Що
збережена пам’ятка про батьків, дідів.

»

в заміжжі), в якій росте четверо
синів. Коли мова зайшла про
те, що не подалася Світлана
кудись ближче до цивілізації,
як багато хто із ровесників,
то вона сказала:
— Ой, я теж виїжджала в Ковель, як вийшла заміж, і наша
сім’я там навіть побудувалася,
але скоро повернулася додому.
Виявляється, в 2007-му
вийшла наша героїня заміж

людей так поменшало — «одні,
старші, повмирали, а молодь пороз’їжджалася».
«Я ТЕЖ ВИЇЖДЖАЛА
В КОВЕЛЬ, І НАША СІМ’Я ТАМ
НАВІТЬ ПОБУДУВАЛАСЯ, АЛЕ
СКОРО ВЕРНУЛАСЯ»

Троє дітей виростила з чоловіком і Надія Ратнюк. Але
тільки наймолодша дочка Світлана живе у рідному селі. Ота

У розмові зі Світланою Макарусь довелося почути, що вона,
як і її мати, — неабияка шанувальниця нашої газети. Тож коли
дійшло до подальшого знайомства із Ставищем, то в її особі
я вже мала доброго гіда. Жінка,
яка дуже любить своє село, охоче розказувала й показувала,
яке воно, бо ж то для репортажу в шанованій нею «Волині».
Ми йшли сільською вулицею, й
Світлана відразу коментувала:
— Отут — пустка і тут… Щоліта приїжджають сюди наші
земляки із Луцька, Харкова…
Нічого вже не тримають, городи не обробляють. Просто
відпочивають на природі. Тож
багато порожніх хат у селі, але
ніхто з рідні їх не продає: «Нехай-но побудуть». Мовляв, що
за старенькі будиночки вторгуєш, а так — все-таки збережена
пам’ятка про батьків, дідів».
Закінчення на с. 12

Людмила Савчук, п’ятеро синів і дочок якої ходять
у Датинську, «президентську», школу.

Фото із сайту polissia.net.

Василь Козак
усе знає
про гриби

Цікава

с. 11

ГА ЗЕТА

на вихідні

+

ГАЗЕТА

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка

на вихідні

ДЛЯ ВСІХ

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

+
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l БОЛИТЬ!

Фото із сайту inspired.com.ua.

Фото із сайту ukraine.segodnya.ua.

В’ячеслав Чорновіл

с. 6

24 червня 2021 року №25 (186) Ціна 6 грн

l ЗНАЙ НАШИХ!

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

Цікава

Фото і сайту obozrevatel.com.

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

l ДИВА ВІРИ

Фото із сайту molytva.at.ua.

с. 3

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
Фото із сайту suspilne.media.

р Д

»

Із такими словами ми звернулися
до читачів у 2019 році.

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.

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?

У 2010-му його також внесли до Книги рекордів
Гіннесса як найвищого жителя США, де він
мешкав із 1989 року

Фото із сайту youtube.com.

050 994 9907

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

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

с. 7

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Мама була його найближчою людиною.

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 »

с.3

Закінчення на с. 11

»

«Змій Горинич» із Київщини погубив 13 душ

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

»

Місячник
(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».

«Найстрашніша жінка світу»?
Але кохана і щаслива!

№1 (1) Ціна 4 грн

Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

»

Фотоколаж із сайту uain.pres.

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

Що ще може допомогти — читайте на с. 7

Жінка-рентген бачить
внутрішні органи в кольорі
Павло Ушивець розмалював
червону зірку в Москві
у синьо-жовтий колір

№11 Ціна договірна

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

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

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

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Читанка

Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.

n Хочу бути Маминим Сонцем!

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

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

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Вчитаймося в мудрі слова В’ячеслава Чорновола

n Хочу бути Маминим Сонцем!

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

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.ua

volyn.com.ua

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»

ДЛЯ ВСІХ
ВС Х

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

ніхто

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.

Їдемо сільською вулицею.
То тут, то там — хати-пустки. Увагу
привертає обійстя, де і стара забудова, й зовсім нова — дах уже
під модною нині металочерепицею. Тішить думка: раз будуються
люди, значить є у села майбутнє.
А ось і господиня — Надія Ратнюк.
Знайомимося з жінкою, що вже
в поважних літах. Надія Іовівна,
як виявилося, наша давня й віддана читачка, тож розмова відразу зав’язується тепла.
— От якби ви трохи раніш приїхали, — каже жінка. — А то я братові віддала касету, на якій життя
нашого села 40–50 років тому.
Виходець із Ставища Михайло
Цимбалюк, якого доля занесла в Москву, любив приїжджати
сюди зі своєю сім’єю. Він знімав
дорогі йому з дитинства місця.
Михайло все казав, що то «німе
кіно». Ото ми й недавно дивилися. І бачили, яким то було село.
У Ставищі бригада була, що
належала до качинського колгоспу («перш він мав назву «імені Дзержинського», а пізніш — «
імені Шевченка»). За селом були
корівник, вівчарник, телятник.
— Людей жило багато —
не те що тепер, — розповідає Надія Ратнюк, — але роботи всім вистачало. Мій чоловік шоферував.
Я в ланці в основному трудилася,
хіба інколи на фермі когось підміняла. Льон крепко запам’ятався,
бо ж то скільки його попобрала!
Як випадав мокрий рік, то це ж
по коліна у воді ми його рвали.
На руках, бувало, шкіра геть пооблазить. Тепер усі якісь розумніші — у рукавицях у поле йдуть.
А тоді хто ті рукавиці знав?!
Як дивилася Надія Іовівна
своє «німе кіно», то ніби зано-

Фото із сайту pixabay.com.

«ЯКИМ БУЛО НАШЕ СЕЛО,
НАЙКРАЩЕ РОЗПОВІСТЬ
«НІМЕ КІНО»

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Фото з домашнього архіву родини МАКАРУСІВ.

Катерина ЗУБЧУК

Подробиці — на с. 8

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

Делікатна тема — на с. 6 – 7

