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n Болить!

Фото із сімейного архіву ЗАХАРЧУКІВ.

Ігор Новосад
із Нововолинська вдягнув
у вишиванки німців!
с. 3

»

Вітаємо!

Молода жінка ще могла б жити й жити, доглядаючи за своїми квіточками.

В ОДНУ ТРУНУ ПОКЛАЛИ
МАМУ ТА ЇЇ НЕНАРОДЖЕНУ
П’ЯТУ ДИТИНУ…
Марія Захарчук померла у пологовому
будинку міста Сарни Рівненської області,
хоча жодних пересторог її вагітність
у рідних не викликала
с. 7

»

Р

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ:
автокранівників
на автокран ЗІЛ — 133 ГЯ
(з.п. 8500 грн);
бетонярів;
електрозварників;
монтажників;
арматурників.
(вахтовий метод — 15 днів
роботи, 15 днів відпочинку,
офіційне працевлаштування).
Заробітна плата —
від 8000 грн.
Тел.: (0332) 78-24-08,
моб. 0996366015.
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70 років від дня народження
святку
святкує
турботливий
батько,
любля
люблячий чоловік, дідусь і прадідусь,
хорош сім’янин
хороший
Борис Васильович
МАКСИМЮК,
житель обласного центру.
Щиро вітаємо дорогого
іменинника. 70 — не свято
старості, це зрілість у всьому,
це досвід великої праці і вік
зовсім не великий, якщо
не старіти душею. Щастя тобі
повну чашу за працю, чуйність.
Хай в серці твоїм
весна процвітає,
Хай Мати Пречиста
у силі тримає.
Господь хай дарує надію
й тепло
На многії літа, на щастя й добро.
З великою шаною
однокурсники Рожищенського
зооветтехнікуму 1967 року випуску:
Олександр АНТОНЮК, Михайло КИДИБА,
Петро ПЕЛЕШ, Іван КАРПЮК, Надія ЗЕЛЕНЧУК,
Любов БАГНЮК, Галина КАДЕНЧУК,
Євдокія РЕШЕТОВСЬКА, Володимир ТРОФИМУК.
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Доброго дня
вам, люди!

27 ЛИПНЯ

Сонце (схід – 5.38, захід – 21.11, тривалість дня – 15.33).
Місяць у Козерозі, Водолії. 14–15 дні
Місяця.
Іменинники: Іван, Костянтин, Петро.
28 ЛИПНЯ

Сонце (схід – 5.39, захід – 21.10, тривалість дня – 15.31).
Місяць у Водолії. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Василь, Володимир.

Безнадійних ситуацій не буває!

29 ЛИПНЯ
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Це дуже добре знає лабрадор Бонні.
А що ще залишається робити,
якщо господиня зайнята городніми
справами, а рук природа не дала
Насправді, не все так сумно – пес
зовсім не страждає від спеки. Просто
розумна собачка звикла пити воду з-під
крана, тому і просить допомогти відкрутити його. Пані Надія, господиня розумниці, розповіла, що Бонні привчилася
до такого втамування спраги, ще будучи
цуценям. Потрапила до господарів влітку
і увесь час «допомагала» їм на городі. А
там вода лише з поливального шланга
– так мимоволі й призвичаїлася підставляти мордочку під цівку води. А коли
подорослішала, звичка нікуди не зникла. Хазяйка Бонні каже, що найбільше
клопотів із собачкою в дорозі. – Їдемо
часом кудись, то беру для неї дволітрову пляшку води, – зазначає пані Надія. – Відкручую кришку, а вона вже рот
роззявляє. І справді, що поробиш – самі
привчили!

Сонце (схід – 5.42, захід – 21.07, тривалість дня – 15.25).
Місяць у Водолії, Рибах. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Вероніка, Маргарита.
31 ЛИПНЯ

Сонце (схід – 5.43, захід – 21.05, тривалість дня – 15.22).
Місяць у Рибах. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Кузьма, Леонтій, Мирон.

Собі про себе
і для всіх...

Найкращі троянди
вирощують... чоловіки
У центрі села Городок Маневицького району квітує
розкішний розарій, виплеканий Леонідом Неродиком

Минулоріч на день села
нагороду в номінації «Кращий квітник» отримав цей
молодий чоловік. Уже чотири роки після смерті
матері господарює Леонід
удвох із батьком. Чистий
та охайний їхній будинок та
чимале обійстя, окрасою
якого є розарій.
На подвір’ї з ранньої
весни до пізньої осені —
чарівна кольорова симфонія квіткового саду. Щойно зійде сніг, а вже перші
дзвінкі весняні ноти звучать у виконанні підсніжників, далі музичну естафету підхоплюють крокуси,
тюльпани, нарциси, півонії, лілії... Та, безперечно,

Сонце (схід – 5.41, захід – 21.08, тривалість дня – 15.27).
Місяць у Водолії. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Алевтина, Валентина.
30 ЛИПНЯ

Ось така вона — сила звички.

Юлія МУЗИКА

www.volyn.com.ua

перша скрипка квіткового
оркестру належить трояндам. Їх у Леоніда Неродика
– близько шістдесяти сортів. Тут вони на будь-який
смак: від білих до бордових, чайно-гідридні, паркові, мініатюрні, плетисті...
– Трояндовий сад заклала ще моя покійна
мама, її захоплення цими
квітами передалось і мені.
Дуже приємно, коли вони
цвітуть, – розповідає пан
Леонід, який щороку примножує неньчину колекцію
цих квітів – виписує нові
сорти пош
тою, купує на ринках,
висаджує живці. Милуючись ними, переконуєшся:
найкращі троянди вирощують чоловіки.
Фото Юлії МУЗИКИ.

Барвиста гірлянда — прикраса подвір’я.

Я — за гормон
радості, але не від
нецензурщини
У тролейбусі надвечірньої пори
людно. Мої сусіди — хлопці віком 20
чи трошки більше літ. У спортивних
костюмах (у руках одного — м’яч),
вони жваво щось обговорюють. Що
саме — не чую. Зате доноситься
нецензурщина, яка перекриває
розмову молодих пасажирів
Катерина ЗУБЧУК

Коли перший раз хтось із них вжив
міцненьке слово, подумалося: може, це
випадковість. Та де там?! За якусь мить
зрозуміла, що матюки для них — це вже,
як сполучники, без котрих і речення не
складуть. Не хочеться моралізувати і напрошуватися на «комплімент» (можуть же й
послати подалі у своєму стилі), та все ж не
стримуюся і звертаюся до сусідів:
— Ви такі молоді, такі гарні, спортивні
і...
Закінчив фразу один із хлопців:
— І матюкаєтесь.
Вони добре зрозуміли, до чого я веду, і,
поки ми їхали разом, обходилися без тих
«сполучників».
До речі, гарвардські вчені прийшли до
висновку: матюки... подовжують життя
(про це йшлося в одному з телесюжетів
ТСН). Американці впродовж кількох років
спостерігали за 30 молодими людьми. Частина піддослідних мала нормальну мову,
інші — лихословили. Виявилося, що у всіх,
хто не цурався емоцій, був шанс на довге
життя, бо у їхній крові ставало менше гормону стресу і, навпаки, зростала кількість
його щодо радості.
Тим часом українські вчені з цим
висновком не погоджуються. Для психіатра
Анатолія Чупрікова нецензурщина — ознака хвороби. «Зазвичай, матюкаються
люди, з дефектом лівої півкулі мозку, а
саме мовних зон — їм не вистачає слів.
Усі лайливі слова містяться в німій правій
півкулі», — пояснив він. Так хочеться, щоб
наш учений мав рацію в дискусії з авторитетами Гарвардського університету.

Заслужена артистка України Галина
Кажан запрошує на свято з нагоди
щедрого ювілею
дУрочистість «Роки і ролі» відні
будеться 29 липня о 14-й годині
му
в Затурцівському меморіальному
музеї В’ячеслава Липинського. У
програмі заходу: презентація ви-ставки творчих робіт ювілярки,
віншування мисткині, святкова
трапеза «Українські вареники».

n Прогноз погоди

«Послухаю
цей дощ… »
За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Надії Голі, 27-го та
28 липня — хмарна погода з проясненням,
короткочасні дощі, місцями грози. В нічні
та ранішні години подекуди туман. Вітер північно-східний, 5—10 метрів за секунду. Вдень
під час грози місцями пориви 15—20 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — від +14
до +19, вдень — 23—28 градусів тепла. 29-го
— мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний,
7—12 метрів за секунду. Під час грози місцями
пориви 15—20 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 15—20 градусів тепла, вдень
— плюс 25—30. 30-го — мінлива хмарність,
місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер
північно-східний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 14—19 градусів тепла, вдень — плюс 25—30. 31-го — мінлива
хмарність, місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 7—12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 15—20 градусів
тепла, вдень — плюс 24—29. За багаторічними
спостереженнями, найтепліше 27 липня було
2012 року — плюс 32, найхолодніше — 1974-го
— 9 градусів тепла. Температура води в річці
Стир — плюс 23, озері Світязь — 21 градус тепла.
У Рівному 27-го та 28 липня хмарно, невеликий дощ, можлива гроза. Температура
повітря — 19—29 градусів тепла. 29-го — перша половина дня без опадів, а з обіду очікується дощ із грозою. Температура повітря — плюс
21—31. 30-го та 31-го ясне ранкове небо о
другій половині дня вкриється хмарами, можливий
дрібний дощ. Температура повітря — 20—29 градусів тепла.
Ведучий рубрики
Олександр ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–06–66.
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Чоловік із Нововолинська
одягнув у вишиванки німців!
Фото з архіву Ігоря НОВОСАДА.

Ігоря Новосада знають у
нашій області та поза її
межами як будівельника та
реставратора. Заснувавши
фірму «Нова Аркада», він
зумів знайти таких фахівців,
котрі дали друге дихання не
одній пам’ятці архітектури.
А ще останнім часом заявив
про себе як меценат, котрий
підтримує багато мистецьких
проектів, письменників та
представників інших творчих
професій. Що спонукало
чоловіка цим займатися, чи
продовжує працювати над
відновленням історичних
об’єктів — про це в нашій
розмові
Алла ЛІСОВА

Ігор Новосад (крайній справа) подарував наш національний одяг працівникам фірми
«Мьонх» Мартіну Лемке, Клаусу Вальтхеру, Берну Петрі.

«НАМАГАЄМОСЯ У СВОЮ РОБОТУ
ВКЛАДАТИ НЕ ТІЛЬКИ ВМІННЯ,
А Й ЧАСТИНКУ ДУШІ»

— Ігоре Івановичу, у вас власна справа, тісно пов’язана з дуже
цікавою галуззю — реставрацією.
Чому вирішили працювати в цій
сфері?
— Спочатку я мав зовсім іншу спеціальність. Однак вирішив змінити
напрям діяльності, адже будівництво
та реставрація — це творча робота. Із
захопленням і подивом спостерігаю,
як старі архітектурні пам’ятки «оживають» і набувають вигляду, який був
століття чи кілька віків тому.
Усе розпочалося з того, що під час
відряджень за кордон познайомився
з керівником однієї німецької фірми.
Консультувався, потім навчався там
на спеціальних курсах для будівельників, після чого отримав відповідний
сертифікат. Згодом не без теоретичної підтримки зарубіжних спеціалістів
серйозно зацікавився реставрацією.
Знайшов однодумців, які підтримали.
Нині фірма «Нова Аркада» має держбудівську ліцензію на виконання всіх
реставраційних робіт, у тому числі й
позолоту.
— Що за об’єкти реставрували?
— Найбільша гордість — це храми
древнього Володимира–Волинського. Відновили куполи, дах і ротонду
Василівської церкви, північний фасад собору Різдва Христового, вали
та будинок старого сейму, каплиці на
вулиці Устилузькій. У селі Зимному
працювали над укріпленням Успенського собору, проводили внутрішні
та зовнішні роботи у Троїцькій церкві.

Наші майстри гарно потрудилися над
модернізацією історичних об’єктів у
Берестечку. Відновили чимало старовинних споруд на Львівщині. Особливо пишаємося реставрацією музею всесвітньо відомого композитора
Ігоря Стравінського в Устилузі, у яку
вклали не лише вміння, а й частинку
душі.
— Який об’єкт повертали до
його первісного вигляду останнім
часом?
— Один з таких — якраз в Устилузі. Прикро, що держава майже повністю забула про відновлення пам’яток
старовини. Болить душа, коли бачу,
як знищується наша культурна спадщина, яка могла би стати основою туристичних візиток України як країни з
унікальною історією.
«БУТИ СОБОЮ —
ЦЕ ЄДИНИЙ ГІДНИЙ ШЛЯХ»

— Водночас ви вирішили сприяти відродженню нашої культури в
інший спосіб?
— Вважаю, що кожна людина повинна бути причетна до тих речей, які
вічні. Бо не можна жити лише матеріальними потребами. Почав цікавитися мистецькими подіями, які відбуваються в нашій області, у Львові, навіть
у Польщі, де часто буваю. Останні десять років відвідую книжковий форум
у Львові. Як можу, підтримую творчих
людей. Незабутнім для мене став
13–й музичний фестиваль «Стравінський і Україна», який тривав більше
місяця. Серед його почесних гостей
— епатажний англійський режисер

Тоні Палмер, котрий презентував в
Устилузі свій фільм «Пташка на дроті».
За щастя було поспілкуватися з цією
неординарною людиною, а також із
науковцем Віктором Давидюком та
диригентом, «ходячою енциклопедією» Ігорем Блажковим, який проживає й працює в Німеччині. Такі зустрічі

сорочками
« Ізменівишитими
допомогла майстриня
з Володимира–Волинського
Олена Олещук-Бабійчук,
яка виготовляє справжні
шедеври.

»

— не піар, вони мене надихають, приносять моральне задоволення, слугують професійному зростанню. Прикро, що неуцтво починає переважати
в усіх сферах життя. Якось натрапив
на таку статистику: якщо щодня перечитувати по десять сторінок тексту,
то за рік прочитаєш їх аж 3650, що дорівнює понад 15 книгам по двісті аркушів. Читаюча нація — думаюча нація,
яка ніколи не проголосує за «гречку».
Боляче стає, коли бачу, як знищується
преса: газети лежать на задвірках супермаркетів. Це ганебно, щоб сьогодні не було кіосків, де можна придбати
будь–коли свіжу пресу або якийсь
культурно–мистецький журнал.
— Ви — дуже активний користувач «Фейсбуку», де досить уміло й
ненав’язливо рекламуєте новітні

будівельні матеріали, сучасні супертехнології. Водночас під красномовним заголовком «Доброго
ранку, Україно!» щодня вміщуєте
фото вишуканих краєвидів нашої
країни та красивої національної
атрибутики, безцінні цитати знаменитостей та духовних світочів.
Останнім часом чимало «світитеся» з поетом і науковцем Ігорем
Павлюком, іншими творчими особистостями. Що вас поєднує?
— У кожної людини настає момент,
коли вона ставить собі запитання: «А
що в житті найголовніше?» Родина,
робота — це зрозуміло. А ще є фундаментальні речі, як–от збереження
ментальності українців, усвідомлення
себе як представника великої етнічної групи. З книги Ігоря Каганця дізнався про етноцид українців, що став
для нашого народу великою трагедією, загрозою його існування як нації.
Читаю сатирика із Закарпаття Юрія
Шипу, який влучно характеризує наше
непросте сьогодення. З волинянином
за походженням Ігорем Павлюком нас
єднає давня дружба — ціную його як
талановитого поета, надзвичайно
ерудовану людину. Вже через нього
познайомився з когортою львівських
та київських митців, зокрема Андрієм
Содоморою, редакторами журналу
«Дзвін» та «Всесвіт» Юрієм Ковалем і
Дмитром Дроздовським. Намагаюся
бувати й на всіх виставках скульптур.
Горджуся, що наш земляк з Нововолинська Володимир Качмар став відомим скульптором. Скрізь вчуся і
щось переймаю для себе. Перечитую
роботи духовних авторитетів нації, які
обстояли в складних, інколи нелюдських умовах, українську церкву. Улюбленим є вислів Блаженнішого Любомира Гузара: «Немає легкого шляху,
щоб бути собою. Але бути собою — це
єдиний гідний шлях».
— А скажіть, як вам удалося
одягнути у вишиванки німців, що
засвідчує виставлене в соцмережах фото?
— У Німеччині я був десятки разів і
зараз часто відвідую цю країну, оскільки є дистриб’ютором фірми Monch,
яка виготовляє прозорі акрили (сучасний покрівельний матеріал). У нас
склалася хороша співпраця. Керівники їхнього підприємства бували в Нововолинську, відвідали Львів, визначні
місця Волині. Під час однієї з поїздок
на виставку до Мюнхена, якраз перед Днем незалежності України, я
одягнув вишиванку, яка дуже сподобалася моїм зарубіжним партнерам.
Пообіцяв їм привезти в подарунок. Із
вишитими сорочками мені допомогла майстриня з Володимира–Волинського Олена Олещук–Бабійчук, яка
виготовляє справжні шедеври.
— Ви часто буваєте за кордоном. Чи зможемо досягнути колись їхнього рівня життя?
— Станеться це тоді, коли ми зрозуміємо, що добробут країни залежить безпосередньо від нас самих,
простих людей. Тільки такий громадянський підхід надійно гарантуватиме забезпечення всіх життєвих
благ. n
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Погляд
Олег КРИШТОФ,
спеціальний
с
кореспондент
«Газети Волинь»

Про прапори
і героїв
За іронією долі двоє кримських
хлопців нині стали символами
нашого народу. Якщо їхні прізвища
написати на синьо-жовтому
прапорі, то він може стати або
спортивним плакатом, або ж
бойовим стягом. Тільки не треба
ці імена вказувати в одному рядку,
бо тоді виникають запитання,
відповідей на які чути не хочеться
Майбутній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик народився
в Сімферополі у 1987 році. Тоді іншому
українському героєві Олегу Сенцову
було 11, і він жив неподалік — у Бахчисарайському районі. Щоправда, навряд чи міг у той час припустити, що
потрапить у підручники з історії. У моїй
стрічці на Facebook новини про цих людей можуть з’являтися одночасно: ось
«Гройсман пропонує Усику присвоїти звання «Герой України», а «Сенцов
із колонії передав, що він ще живий».
От так ідуть земляки поруч, але їхні
шляхи фактично не перетинаються.
Коли Олександр Усик зійшов на вершину спортивного Олімпу в Москві, гордо
піднявши український стяг, десь далеко на півночі тієї країни помаленьку
помирав за цей прапор Олег Сенцов.
Для нього все почалося з Криму, а точніше, від того моменту, коли на нашу
землю прийшли російські окупанти.
Тоді він часто їздив у рідний Сімферополь, де намагався організувати мітинги «За єдину країну», а також постачав
продукти та все необхідне українським
військовим на півострові. Вже на судилищі, під час якого йому призначили
20 років у колонії суворого режиму, він
пояснив свою позицію (мовою оригіналу): «Трусость — самый главный, самый
страшный грех на земле. Предательство — это частная форма трусости».
Сенцов неодноразово заявляв, що
не визнає російської окупації Криму
і залишається громадянином України.
Усик також не проміняв тризуб
на двоголового орла, у нього навіть
на плечі він витатуйований. А от запитання «Чий Крим?» він називав провокацією, якось відповів, що «Крим —
це Крим» та згадував про братські
народи, зрештою, на автографах зазначає: «Simferopol, Ukraina». Можливо,
й не варто хотіти від великого спортсмена чогось більшого. Втім не слід забувати про його земляка, який наприкінці весни написав:
«Я, Сенцов Олег, громадянин України, незаконно засуджений російським
судом, і перебуваю в колонії Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування
з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх
українських політв’язнів, які перебувають на території РФ. Разом і до кінця!
Слава Україні!»
А ще я помітив, що якось містично
перегукуються рядки «Заповіту» Олега
Сенцова зі словами іншого великого
українця — Василя Стуса:
«В детстве я боялся, что умру. Теперь я не боюсь — теперь я точно знаю,
что умру. В детстве я боялся черной
могилы, теперь я просто не хочу в ней
лежать», — каже полонений кінорежисер.
«Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств», —
писав замордований у російських таборах поет. n

www.volyn.com.ua

n У всіх на вустах

«ЗРОБИ ДЛЯ НАС ЦЕЙ ПОДВИГ ЛЮБОВІ»
Ліна Костенко, Іван Дзюба, Андрій Курков та інші діячі вітчизняної
культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти
просять Олега Сенцова (на фото) не голодувати
Про це вони радять
в’язню совісті в листі,
котрий відправили через
актрису Римму Зюбіну,
яка товаришує і давно
листується із Сенцовим:
«В українському суспільстві бродило переживання: чи маємо ми право
просити тебе зупинити голодування? Ми дуже хвилювалися, не сміли звернутися до тебе. З одного
боку, ми одностайні з тобою у твоїй вимозі. З іншого — боїмося за твоє
життя і всіх хлопців…
У світі не так багато
людей такої волі. Ми знаємо, що ти не любиш, коли
про тебе говорять хороше.
Але така вольова, міцна
духом людина нам потрібна живою. Саме для того,
щоб продовжити подальшу боротьбу за всіх наших
хлопців, за яких готовий
життя покласти. Ти нам
потрібен, бо навіть із в ’язниці зміг об’єднати всіх
нас для цієї боротьби», —

Фото rbc.ua.

йдеться у зверненні.
Наприкінці листа наведено історію, переказану
Мустафою Джемілєвим.
Коли Мустафа витримував
найтриваліше голодування і вже був готовий попро-

щатися з життям, до нього
на побачення приїхала
мати з братом із запискою
від Андрія Сахарова, в якій
він писав, що просить
Мустафу відмовитися від
цього. Про те, що для всіх

однодумців і соратників
набагато важливіше його
життя, ніж його, нехай героїчна, смерть. Не врахувати думку Сахарова
і відмовити йому Мустафа
не міг. Він припинив голодування. «Олеже, ми долучаємо до нашого звернення прохання Андрія
Сахарова і Мустафи Джемілєва. Зроби для нас цей
подвиг любові», — просять діячі.
Лист, зокрема, підписали українська поетеса
Ліна Костенко та її дочка Оксана Пахльовська,
письменники Іван Дзюба,
Юрій Щербак, Євген Захаров, Юрій Андрухович,
Іван Малкович, Андрій
Курков, Сергій Жадан,
а також Микола Княжицький, Юрій Макаров, Данило Яневський та багато
інших.

P. S. Учора був
73-й день
голодування
Олега Сенцова.

n Пряма мова

n Кримінал

Поліція в Рівному повторила
«трюк із Бабченком»
Розстріл із пістолета чоловіка,
про що писала й наша газета
минулого четверга у статті
«Застрелили через бурштин?»,
виявився… інсценуванням
правоохоронців для затримання
злочинної групи
Петро МАКАРУК

17 липня Головне управління Національної поліції в Рівненській області повідомило, що в Рівному на стоянці поблизу
ринку застрелили 42-річного підприємця
Валентина Загороднюка. На щастя, як учора виявилося, ця інформація була «фейком». «Інсценування вбивства дало змогу
задокументувати злочинну діяльність цілої
організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси», — повідомили у прес-службі поліції
Рівненської області.
Правоохоронці зазначили, що вранці
17 липня на вулиці Костромській поліцейські затримали двох киян віком 47 та 49 років, раніше судимих за вбивства. В їхньому
автомобілі Opel правоохоронці виявили
гранату та пістолет із глушником (а під час
обшуку в домівках затриманих — великі
арсенали зброї).
Також поліцейські оголосили, що орЩоб випити текіли,
Дмитру Комарову довелося
взяти в руки… лопату 15 »

Теперішній
Амріддін —
колишній Ігор?

с.

Газета
ЦІКАВА

на вих ідні

ганізував злочинну групу 46-літній житель
обласного центру, кримінальний авторитет. Він залишив межі України 13 липня,
однак все робиться, щоб його знайти і повернути.
А двох затриманих Рівненський міський суд узяв під варту без права внесення

останні 3 роки в такий
« Заспосіб
СБУ попередила
вбивство понад 10 осіб.

»

застави (їм ще інкримінують підпал приміщення інформаційної агенції журналістських розслідувань «Четверта влада»).
Як відомо, 29 травня стало відомо про
нібито розстріл російського журналіста
Аркадія Бабченка на порозі його квартири
в Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ
Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: «вбивство» інсценувала його спецслужба, аби попередити справжній замах
і затримати замовника.
Практика інсценування таких злочинів поширена в діях українських правоохоронців — за останні 3 роки в такий
спосіб СБУ попередила вбивство понад
10 осіб. n

Олександр
ТУРЧИНОВ,
Секретар Ради
національної безпеки
і оборони України, про
главу Кремля:
Президента Росії Володимира Путіна можна
порівняти із шахраєм
Михайлом Самуельовичем Паніковським
із культового роману і
фільму «Золоте теля».
Які схожі ці персонажі! У них однаковий
світогляд і ставлення до
людей. Але масштаби
трохи відрізняються:
один украв гусака, а інший – Крим і частину
Донбасу.

«

»
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l НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ
ДОВІДКА

Вперше у космосі синьожовтий стяг розгорнув
Леонід Каденюк
ще 1997 року. Щоправда,
його «космічний
український багаж» тоді
доповнювали ще тризуб
і гімн.

З перших секунд телемосту мало хто зрозумів, чому обіч астронавта-американця з’явився
ще й синьо-жовтий стяг.

Делегація, яка їздила
для ідентифікації та
го
повернення колишнього
військовополоненого,
повернулася з
татами
мии
несподіваними результатами

Навіщо пілот
NASA взяв у політ
український
прапор?

Інна ПІЛЮК

СЕНСАЦІЯ МИНУЛА,
НІ
А ЛЮДИНА ЗАЛИШИЛАСЯ НА ЧУЖИНІ

Американець Рендольф Брезнік
став другим астронавтом
після Леоніда Каденюка, який
розгорнув синьо-жовтий стяг
на земній орбіті

Інна ПІЛЮК

ін — корінний мешканець США, полковник
військово-повітряних
сил цієї країни. У свої 52 роки
вже двічі побував у космосі.
А під час останнього польоту
здивував увесь світ синьо-жовтим стягом, який розгорнув
у позаземних просторах. Та інтриги навколо дивного вчинку
Ренді зовсім не тримав. Виявляється, таким чином чоловік із неба подякував далекій
Україні за щастя мати дітей.
Історії батьківства родини Брезніка вже 12 літ, ім’я

В

їй — Ваят. Так звати прийомного сина астронавта, якого
родина всиновила у Дніпропетровській області. «Із дружиною ми жили разом уже
більше п’яти років, а дітей усе
не було. От і вирішили зігріти
любов’ю чужого малюка. Вибрали Україну, тому що тут є

“

Брезнік — за паспортом не українець, але в душі ще той козак!

Таким чином
чоловік із неба
подякував
далекій Україні за
щастя мати дітей.

Невже зниклий
ий
30 років тому
в Афганістані
ині
солдат із Волині
не впізнав голосу
осу
рідної матері?

механізми вільного усиновлення (у США ця процедура
набагато складніша і триваліша. — Авт.). Хлопчику, якого
нам запропонували, на той час
виповнилося 2 роки 9 місяців.

Це був просто чудовий шанс
для нашої родини», — розповідає чоловік.

»

Закінчення на с. 3

Ще навесні всі вітчизняні засоби масової
воої
ої інфо
інфорнфо
ф рфо
рмації облетіла неймовірна звістка про те, щоо група
груп
уппа
упа
українських геологів, які шукали в Афганістані
ністан
анні воані
доносні горизонти, в одному з племен натрапила
рапилаа на
чоловіка зі слов’янською зовнішністю. Він у розмові
з перекладачем називав слова «Волинь» та «криниця», а місцеві жителі підтвердили, що чоловік
оловік був
військовим. Із цієї скупої інформації, зіставивши
вивши чимало фактів 30–літньої давнини, вдалося встановити
становити
ймовірність того, що слов’янин, який тепер
ер мав ім’я
Амріддін, може бути зниклим під час війни уродженцем села Велика Глуша Любешівського району
айону Волинської області Ігорем Білокуровим.
Окрім сенсаційного приводу для ЗМІ, ця новина
мала в тисячу разів більше ваги для Антоніни
ніни Білокурової, матері зниклого військового. Роки
ки невідомості, зневіра у пошуках, які не давали результату,
та бажання мати де прихилити в молитві
ві за сина
голову спонукали згорьовану матір установити
новити на
сільському цвинтарі пам’ятник Ігореві, на якому поруч із датою народження викарбувано і дату ніким
не посвідченої смерті. Про всі хвилювання,
я, які їй довелося пережити тоді і які доводиться вже з проміні
чиком надії зносити тепер, наша газета розповідала
в матеріалі Катерини Зубчук «Через 30 років мати почула звістку про сина, якого давно… похоронила» за
12 квітня 2018-го.

Закінчення на с. 6

»

Щоб випити
текіли,
Дмитру
Комарову
довелося
взяти в руки…
лопату

Жінка
майбутнього
вас…
настрашить

Хто вони –
6 найкращих
лікарів світу?

І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

www.volyn.com.ua
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ОВИНИ КРАЮ

n Точка зору

АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ
ПРО ВИСОКІ ТАРИФИ, ПОГАНІ ДОРОГИ
ТА ЗАКРИТІСТЬ ВЛАДИ

ЗАЛАГОДЖУВАВ СПРАВИ
ЗА ХАБАРІ
Луцький міськрайонний суд затвердив
угоду про визнання винуватості, укладену
між прокурором відділу процесуального
керівництва прокуратури Волинської області
та обвинуваченим у зловживанні впливом
адвокатом
Фото свідомі.укр.

Депутат Луцької міськради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»
поділився із жителями обласного центру своїм баченням розвитку міста
Руслан ПИЛИПЧУК

бранець
громади
зазначив, що в Луцьку є п’ять комплексних
проблем: поганий стан
доріг і неякісна робота громадського транспорту; високі
тарифи за комунальні послуги;
закритість місцевої влади; недобросовісна робота комунальних служб та підприємств; незадовільний клімат для розвитку
бізнесу та підприємництва.
Андрій Покровський наголосив, що на вирішення цих та інших проблем і спрямовані стратегічні цілі Громадянського Руху
«СВІДОМІ». На думку депутата,
закритість влади можна побороти її бажанням спілкуватися
з громадянами. Тож варто забезпечити
безперешкодний
доступ їх на сесії міської ради,
надавати публічну інформацію
на відкритих ресурсах, зробити
прозорими для лучан бюджетні
надходження та витрати.
Аби позбутися високих тарифів за «комуналку», треба
створити умови, щоб українці
заробляли більше та заохочувати лучан упроваджувати енергоощадні технології.
Щодо поганих доріг, то Андрій Покровський вважає, що
поточні ремонти міських автошляхів та асфальтування у приватному секторі мають відбуватись постійно й відповідати
графікам, а перед тим, як ка-
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ахисник-спритник під тиском зібраних
слідчими доказів визнав себе винним
у хабарах за вплив на прийняття рішення суддями волинських судів. Упродовж квітня
2017-го — лютого 2018 року він чотири рази
одержував від клієнтів від 600 до 3600 доларів
США, аби залагодити справу на користь своїх
підзахисних.
Визнавши його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 369–2 Кримінального кодексу України, суд
призначив йому покарання у вигляді максимального розміру штрафу цією статтею — тисяча
п’ятсот (1500) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25500 гривень). n

З

Андрій Покровський: «Ми не маємо права перетворювати Луцьк
на провінційне містечко на кордоні з Євросоюзом!»

потрібна чітка
« Лучанам
й зрозуміла стратегія
розвитку.
»
пітально ремонтувати дороги,
треба прокласти комунікації
і зробити якісну зливову каналізацію. Транспортні проблеми
варто вирішувати в тристоронньому діалозі — перевізників,
влади, громадськості. Тому
12 липня «СВІДОМІ» з депутатом міськради Миколою Яручиком презентували результати
опитування, яке показало, що
хочуть лучани від перевізників.
Боротися
з
недобросовісною роботою комунальних

РЕАКТОР У ВАРАШІ
ЗАПРАЦЮВАВ

підприємств необхідно професійно — до управління ними варто залучити фахівців та компетентних представників громади.
Поганий клімат для розвитку
підприємництва спровокований
непрогнозованістю дій влади. Для
розвитку бізнесу в місті потрібні
чіткі правила, однакові для всіх.
— Як депутат міської ради та бізнесмен я докладаю всіх зусиль,
щоб змінити ситуацію. Ми не маємо права перетворювати Луцьк
на провінційне містечко на кордоні
з Євросоюзом! — наголосив Андрій Покровський. І додав: лучанам
потрібна чітка й зрозуміла стратегія розвитку. Громадянський Рух
«СВІДОМІ» готовий дати новий поштовх стратегічному плануванню. n

В об’єднану енергосистему України
підключено блок № 3 Рівненської
АЕС після продовження колегією
Держатомрегулювання терміну його
експлуатації до 11 грудня 2037 року
і завершення середнього планового
ремонту
Валентин СТАВСЬКИЙ

а цей час у роботі перебувають 3 енергоблоки РАЕС із сумарним навантаженням
1 450 МВт. За повідомленням прес-служби станції, порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний
та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території
не змінювався і перебуває у межах норм. Зауважень до роботи основного устаткування діючих
енергоблоків немає. n

Н

n Отакі реалії

ЗА «ПОРЯТУНОК» СИНА
ГРОШЕЙ НЕ ШКОДА

ШУКАЛА ЖІНОК ДЛЯ СЕКСУАЛЬНИХ УТІХ
І САМА ЦИМ ЗАРОБІТКОМ НЕ ГРЕБУВАЛА

Ганна ГУЗЮК

окрема, ошукали 80-літнього пенсіонера
з Луцька. Зловмисники видурили у чоловіка
50 тисяч гривень за «порятунок» від криміналу його сина, який нібито вчинив дорожньо-транспортну пригоду. n

З

ТАК ЛЮБИВ, ЩО... УБИВ
Прокурори Старовижівського відділу
Ковельської місцевої прокуратури
підтримали публічне обвинувачення у
кримінальному провадженні про незаконне
позбавлення 34-річним мешканцем села
Кримне Старовижівського району волі його
31-літньої дружини та заподіяння ним їй
тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили
смерть потерпілої

Анна ПАВЛОВСЬКА

перативники встановили,
що жінка орендувала квартиру, зводила дівчат із клієнтами і від цих послуг отримувала дохід. Слід зазначити, що вона
і сама час від часу обслуговувала
любителів сексуальних утіх за винагороду (як повідомляють деякі
ЗМІ, серед VIP-клієнтів були місцеві депутати, судді, прокурори,
митники та керівництво правоохоронних структур. — Ред.).
Слідчі Луцького відділу поліції
оголосили правопорушниці про
підозру у злочині, передбаченому

24 липня за добу до підрозділів поліції Волині
звернулося троє громадян із заявами про
шахрайство
Фото google.com.

Працівники відділу
боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею
людьми головного
управління Національної
поліції у Волинській
області під процесуальним
керівництвом Луцької
місцевої прокуратури
викрили 34-річну
лучанку, яка протягом
тривалого часу займалася
сутенерством

5
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І скільки таких «трудівниць» на вулицях України?

деякі ЗМІ, серед VIP-клієнтів
« Якбулиповідомляють
місцеві депутати, судді, прокурори, митники
та керівництво правоохоронних структур.
ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу
України, йдеться про сутенерство
або втягнення особи до зайняття
проституцією. Матеріали справи

»

з обвинувальним актом скеровано до суду. За такі дії жінці загрожує від чотирьох до семи років
позбавлення волі. n

агадаємо, вночі 24 квітня 2018 року чоловік під час сварки із жінкою жорстоко
побив її, а потім силою замкнув у коморі,
де вона і померла. Ратнівський районний суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 121 та
ч.3 ст. 146 Кримінального кодексу України, й призначив йому покарання у вигляді 7 років та двох
місяців позбавлення волі. n

Н

Більше новин — на сайті
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n А ви як думаєте?

«Україною керувати —
це не публіку розважати»
Чи готові ви голосувати на наступних президентських виборах за
гламурних представників вітчизняного шоу-бізнесу: Святослава Вакарчука,
Володимира Зеленського, Олега Винника, Іво Бобула, Вєрку Сердючку?
Якщо так, то за кого і чому?
Фото websta.one.

Володимир ФЕСЕНКО,
директор Центру
прикладних
політичних досліджень
«Пента»
(м. Київ):
— Якщо складеться
така ситуація, а це можливо у другому турі, то обиратиму не
представника шоу-бізнесу, а людину
з певними цінностями і поглядами. У наших реаліях йдеться про те, чи може артист бути хорошим президентом? Важливо, щоб кандидат мав переконання та
досвід боротьби з режимом. Наприклад,
стосовно Володимира Зеленського
в мене є серйозні заперечення, адже він
— людина Коломойського і представлятиме інтереси олігарха. Про Вакарчука
можна сказати, що співак давно підтримує ідеї євроінтеграції, має відповідний
рівень освіти та систему цінностей. Але
його слабке місце — відсутність досвіду
та команди. І це може бути приводом
для маніпуляцій.
Вахтанг КІПІАНІ,
головний редактор
проекту «Історична
правда» (м. Київ):
— Відповідь на це запитання вимагає чіткого
виокремлення зі списку
діячів шоу-бізнесу чи не
шоу-бізнесу. Простий перерахунок прізвищ людей, з яких хтось збирався подавати кандидатуру, а хтось — ні, нічого не
дає. Деякі діячі взагалі такі заяви робили
лише для провокації. А інші нічого подібного і не говорили.
Ганна ГЕРМАН,
колишній народний
депутат України та
екс-заступник глави
Адміністрації Віктора
Януковича (м. Київ):
— Це дуже талановиті
люди, але кожен має свої
завдання і ролі. Думаю, що управляти
країною повинні досвідчені політики
з відповідними знаннями. Україна в тяжкій ситуації, і проводити знову якісь експерименти дуже небезпечно. Зокрема,
Вакарчук мені надзвичайно симпатичний. Гадаю, в майбутньому з нього міг би
вирости глава держави. Однак не знаю,
чи готовий він до цього зараз. Влада —
це величезне випробування. Важливо,
аби людина добре знала систему, в якій
доведеться працювати, розуміла її і чинила опір. Думаю, що ці молоді симпатичні хлопці не здатні на це.
Денис П’ЯТИГОРЕЦЬ,
радник голови
Волинської
обласної державної
адміністрації
(м. Луцьк):
— Не готовий голосувати за них. Причина
проста — Президент України відповідає за зовнішньополітичний курс нашої
країни, тому має бути потужним політиком із дипломатичним досвідом. Глава
держави — це також Верховний головнокомандувач. У контексті нашої війни
з Росією хіба можна довірити Україну
«веселим хлопцям» із шоу-бізнесу? Як
приклад актора, котрий згодом дві-

Таких фотожаб зараз в інтернеті — хоч греблю гати.

чі виграв президентські вибори, часто
називають Рональда Рейгана. Але хочу
нагадати, що в американця перед тим,
як він став 40 президентом США, був
30-річний досвід активної політичної діяльності.
Валентина ТУМАШ,
краєзнавець
(с. Мутвиця
Зарічненського
району Рівненської
області):
— Не буду голосувати за артистів, які гарно
співають на стадіоні, чи анекдоти розповідають зі сцени. Їх любить народ, але
за їхню творчість, митці ж не державні
діячі й ними ніколи не стануть. Україною

діагноз одразу всім тим
« Целюдям,
які здатні голосувати
за цих клоунів.
»
керувати — це не публіку розважати на
телеекрані, тому заяви представників
шоу-бізнесу про свою участь у президентських перегонах вважаю несерйозними. Президентом повинен стати
досвідчений політик, якому довіряє
більшість громадян. Поки що я не бачу
такого діяча.
Василь ЧЕПЕЛЮК,
народний артист
України (м. Луцьк):
— Однозначно — ні.
І зазначу: це промовляє
в мені не заздрісність,
яка є серед артистів,
а здоровий глузд. Наше

суспільство заслуговує на поважного,
серйозного, толерантного главу. Це
має бути людина, яка ставить на перше
місце свою державу, котра йде у президенти не заради піару, а щоб із користю
послужити народові.
Скажу ще таке: на цій посаді доводиться переживати багато неприємних
моментів, відповідно, й емоцій, адже
твої дії критикують. А це те, чого артист
дуже не любить (він психологічно не
готовий до цього). Сам із акторського середовища, тож добре знаю, що
часто-густо люди мистецтва закохані
у власну творчість і в свою особистість.
Вони вважають, що їхні дії — це ідеал
для наслідування. Але одна справа вийти на стадіон і зібрати велику аудиторію
— тут мистецтво допомагає. А друга —
взяти на себе місію ватажка народу. Це
дуже велика відповідальність.
Віктор САПОЖНІКОВ,
нововолинський
міський голова
(м. Нововолинськ):
— Ні за кого з названих артистів я не налаштований голосувати — поясню чому. За
нинішнього стану нашої економіки, політичної обстановки, воєнних дій, менталітету громадян це цілком неприпустимо.
Нам ще потрібно рости до того рівня,
який, скажімо, є в Америці. Там, як відомо, губернатором штату був обраний відомий актор Арнольд Шварцнегер. Так,
він успішно справлявся з обов’язками,
більше того — навіть зумів зменшити
борг з електроенергії. До слова, у США
кожен штат має свій «білий дім», у якому розміщений музей. Там ви побачите
(доводилося бувати й мені) великі портрети всіх губернаторів, навіть тих, кого

через імпічмент було достроково переобрано. А в Україні вибрали президента,
а через півроку починається обливання
його брудом. А при парламентсько-президентському правлінні треба задуматися, хто несе більшу відповідальність
за стан справ у країні. Якби було б тільки
парламентське правління, можливо, хай
би в ролі «англійської королеви» спробували себе представники шоу-бізнесу. Тому я категорично проти, щоб
найвищий пост нашої держави зайняла
людина-непрофесіонал, далека від господарських і дипломатичних справ, без
досвіду роботи.
Ольга КУЛІШ,
продюсер «12 каналу»
(м. Луцьк):
— На виборах голосуватиму за того, хто
матиме, по-перше, чітку,
конкретну, з реальними
цифрами і термінами
виконання програму дій перетворення
України в соціальну демократичну країну, По-друге, за того, хто збере навколо неї професійну команду. І, по-третє
— кандидат мусить мати позитивний
управлінський і життєвий досвід. При
цьому професія того, хто балотується,
на мій погляд, вже не так важлива. Якщо
хтось із названих вами співаків і шоу-менів краще за інших відповідатиме моїм
критеріям, буду за нього голосувати
— чому ні? І добре було б на період реформування країни вибори проводити
щороку.
Ірина ФАРІОН,
член політради ВО
«Свобода», народний
депутат України VII
скликання (м. Львів):
— Це діагноз одразу всім тим людям, які
здатні голосувати за цих
клоунів. До того ж вони всі для мене стоять в окремому ряду. Один абсурдніший
за іншого. А серед них найнебезпечніший, звичайно, який співає «Це не твоя
війна». А чия ж це вона? Національно-визвольна? Для того їх і розкручують, щоб
вони деморалізували і без того деморалізовану публіку.
В’ячеслав СУДИМА,
заслужений працівник
культури України
(с. Рокині Луцького
району):
— Сам уже багато років маю стосунок до освіти та культури. Але свого
часу два скликання працював селищним
головою, пригадую, що було важко, бо це
зовсім інша сфера. Адже керівник повинен бути передовсім і добрим господарником, знати, що таке доходи, видатки,
як розприділити бюджет. А сьогодні взяти
людину із шоу-бізнесу — що вона вміє?
Ви подивіться, як керує американський
президент, шоумен Дональд Трамп! Він
руйнує всі ті зв’язки, які укладалися роками, тому що це бізнесмен, котрий оцінює
все лише через призму грошей.
Названі особи прекрасні, хороші
артисти, які збирають стадіони, мають
гроші, популярність. Хлопці, тим і займайтесь! Славко Вакарчук — мій кумир,
я його дуже люблю і поважаю. Але вникнути в питання господарської діяльності,
керівництва державою, та ще й тоді, коли
в країні йде війна, — на це потрібен час.
А в нас кожна хвилина на рахунку. Нам
треба такий президент України, який
знає, що робити, з надійною командою.
А ці хлопці хай пишуть пісні, виховують
молодь, пропагують державу за кордоном, приносять популярність і собі, і нашій країні.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА,
Катерина ЗУБЧУК,
Лариса ЗАНЮК,
Олег КРИШТОФ,
Кость ГАРБАРЧУК,
Олександр ДУРМАНЕНКО. n
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n Болить!

В одну труну поклали маму
та її ненароджену п’яту дитину…
Волинь
l 3–5 серпня на ХІІ фестивалі
українського духу «Бандерштат» заплановано виступи
60 музичних груп і виконавців. Серед них — «Тартак», «Друга ріка», O. Torvald, Тарас Чубай
та «Плач Єремії», «Без обмежень», Yurcash, «Один в каное»,
«Мері»… А також почуємо сольних виконавців Арсена Мірзояна, Христину Соловій, Катю Чилі
та Віктора Павліка. Потрапити
на територію заходу на березі
річки Стир поблизу села Рованці
Луцького району можна буде із
Центрального парку культури та
відпочинку імені Лесі Українки
обласного центру.
l Під колесами поїзда
«Чернівці — Ковель» загинув
чоловік. Нещасний випадок
стався 25 липня о 1.05 у селі
Бортники Жидачівського району
Львівської області.
l У Нововолинську затримали поціновувача дорогого
віскі — дудлив «із горла»…
не доходячи до каси. 24-річний місцевий житель протягом
декількох днів приходив в один
із магазинів міста та викрадав
напої відомих торгових марок.
Загалом чоловік «натирив» товару майже на 2,5 тисячі гривень.
l У Ковелі невідомі знущаються над бродячими псами.
За місяць серйозних травм завдано чотирьом собакам. Активісти-захисники тварин зазначають, що, можливо, їх калічить
психічно хвора людина чи група
осіб, та просять повідомити,
якщо хтось володіє інформацією
щодо цієї ситуації.
l Мешканець Володимира-Волинського Микола
Матусевич власноруч установив туристичні вказівники в
рідному місті. Такий подарунок
підготував до 1030-ї річниці від
дня його заснування. Інформаційні позначки до пам’яток архітектури древнього Володимира
встановлені на перехресті вулиць
Ковельської, Данила Галицького
та Устилузької.
l У селищі Олика та селі Кадище Ківерцівського району
збудують храми. Капсули у
фундамент заклав митрополит
Луцький і Волинський Михаїл
УПЦ КП. А в Луцьку на вулиці
Потебні зведуть вірменську церкву. Зараз в обласному центрі
проживає 70 вірменських сімей.
l 700 тисяч гривень потрібно
для встановлення нових дорожніх знаків та обмежувачів
швидкості в Луцьку у вигляді
гранітних куль та «лежачих
поліцейських». Їх обіцяють
облаштувати до кінця року.
Водночас заплановано роботи
з обслуговування наявних дорожніх знаків – очищення їх від
пилу та бруду, вирівнювання та
фарбування.

Жінка померла у пологовому будинку міста Сарни Рівненської
області, хоча жодних пересторог її вагітність у рідних не викликала

Рівне

Фото із сімейного архіву ЗАХАРЧУКІВ.

Левко ЗАБРІДНИЙ

арина Захарчук із
села Тинне Сарненського району
цього вересня мала б святкувати 36-й рік народження. П’яту дитину, донечку,
родина Захарчуків чекала
на початку липня. Марина
вибирала ім’я для немовляти й оскільки не прогнозувала, що пологи будуть
складними, збиралася, як
і раніше, народжувати у
Сарнах.
Біди не чекав ніхто. Чоловік Марини — Анатолій
— був у Києві на роботі.
Ввечері 6 липня він ще розмовляв із дружиною, вона
розповідала, що готується
до пологів, а 7 липня зранку родину сповістили про
смерть породіллі та ненародженого немовляти.
Що трапилося за кілька годин у пологовому будинку Сарн, залишається
загадкою. Лікарі заявили
поліції, що 35-річна вагітна
мала проблеми із серцем і
її попереджували — народжувати небезпечно. Проте рідні заперечують, що
жінка була хворою. Розповідають, що вона ніколи
не нарікала на проблеми
із серцем чи тиском. Та й
після смерті Марини у всіх
виникло логічне запитання: чому її, якщо народжувати було небезпечно, не
відправили у спеціалізований перинатальний центр
у Рівному?
Окрім того, у Тинному,
де всі всіх знають, досі
не можуть отямитися від
пережитого горя та того,
що мертву донечку Марини діставали не лікарі,
а патологоанатоми. Чому
не врятували ні немовля,
ні маму — та й чи рятували взагалі — нині з’ясовує
слідство.
Правоохоронці відкрили кримінальне
провадження за статтею
140 Кримінального кодексу (неналежне виконання
службових
обов’язків),
проте розслідування таких
злочинів триває роками.
Говорити про трагедію
Анатолію Захарчуку важко:
— У вівторок, 3 липня,
Марину поклали у пологовий. Наступного дня їй
дали якусь таблетку, щоб
викликати пологи. Телефонував часто, запитував
— ну, що там? А вона: нема
нічого, послухають, подивляться і кажуть, що будемо чекати. У п’ятницю,
6 липня, ввечері, коли телефонував, то вона сказала, що вже почалися
перейми. Перепитав, чи
попередила чергових лікарів. Дружина підтвердила. Сказав, що вже сам не
дзвонитиму — нехай набере після пологів. А вранці
мені мати зателефонувала і сказала, що Марина

l Мешканці Хотина, розташованого за 12 кілометрів
від Рівного, скаржаться, що
до них відмовляється їхати
«швидка» допомога через
поганий стан дороги. Бруківка на відрізку від Великого
Олексина до Хотина, покладена ще 1957 року, в аварійному стані, місцями повністю
вибита. Їхати нею практично
неможливо.

М

Анатолію Захарчуку доведеться самому ставити дітей на ноги.

що лікарі пологового тієї ночі просто
« Думаю,
не бачили, що відбувається з Мариною. Якби
були біля неї, то хоча б дитину врятували.
Донечку Марина навіть переносила кілька
днів, вона була здоровою, жодних відхилень
не фіксували.

»

померла… Не повірив,
думав, якась помилка. Подзвонив до родичів і попросив їх з’їздити у пологовий, щоб переконатися,
що це неправда…
За словами Анатолія, ні
з ним, ні з рідними за більш
як тиждень після трагедії
не спілкувалися ні лікарі, ні
поліція. Родина шукає тих,
хто був із Мариною у пологовому і міг бачити, що
сталося вночі із шостого
на сьоме липня.
— Мені розказали, що
намагаються вину перекласти на нашого педіатра, бо вона начебто якісь
дані неправильні у картку
внесла і неправильно прочитала кардіограму серця,
— продовжує Анатолій.
— Але я не бачу жодної її
вини. Вона дуже хороша
лікарка, не потрібно її ганьбити. У Марини не було
проблем із серцем та тиском, ми ж прожили 16 років
— я б точно знав, якби дружина була хворою. Коли
їздили з коханою на консультації, медики їй говорили, що навіть не кесаритимуть, бо народить сама.
Думаю, що лікарі пологового тієї ночі просто не
бачили, що відбувається з
Мариною. Якби були біля
неї, то хоча б дитину врятували. Донечку Марина
навіть переносила кілька
днів, вона була здоровою,
жодних відхилень не фіксували… Навіть не знаю,
що думати… Ніхто мені не
зателефонував навіть поспівчувати, не те щоб розповісти, що трапилося.
Четверо діток Захарчуків важко переживають
втрату мами. Найстаршій

донечці Лілі — 15 років,
найменший Марко піде
до другого класу. Він найбільше допитується, де
мама.
— Так само і середня
донечка Поліна все питає,
— з болем каже Анатолій.
— Старший син Стас поїхав з кумами у Карпати
— забрали, аби трохи його
розрадити. Старша донька тримається… Чотирьох
дітей називав я, а п’ятій
хотів, щоб ім’я дала Марина… Не встигла… Надією
дитятко назвала донечка Ліля… Дружина у мене
була неймовірною! Мені
так далеко до неї… Вона не
мала недоліків. Перед тим,
як іти в декрет, навчалася
на швачку. Їздила на курси
і вставала якомога раніше,
щоб дітям свіженьке приготувати.
Головний лікар Сарненської центральної районної лікарні Василь Іванюк
не вірить, що лікарі допустили помилку. Каже, що
пацієнтка була у групі ризику. Коментувати ситуацію не хоче, журналістам
лише коротко зазначив:
«Судово–медичний
експерт підтвердив, що летальний випадок не пов’язаний із гінекологічними
моментами. У жінки були
супутні патології, які на це
вплинули».
Марину з її ненародженою донечкою похоронили
у Тинному. Жінку з дитиною поклали в одну труну.
Вбитий горем чоловік не
вірить, що його дружину та
доньку не можна було врятувати. Він уже написав заяву до поліції та збирається судитися з лікарями. n

l У Рівному видали «Тлумачний словник пенітенціарної лексики» обсягом
понад 300 сторінок. Його
уклали екс-прокурор Андрій
Боровик спільно з проректором Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені Степана Дем’янчука
Олександром Колбом. Книга присвячена дослідженню
змісту кримінальної субкультури та її впливу на правопорядок у суспільстві і державі.
Словник тюремної лексики
надрукували у «ВолиньПоліграфі» за рекомендацією
вченої ради вишу.
l У Вараші підліток украв
автомобіль Renault Kangoo,
наїхав на бордюр і перекинувся. Згодом оперативники
міського відділу поліції встановили, що авто «позичив» раніше судимий 16-річний місцевий мешканець, який скоїв на
ньому дорожньо-транспортну
пригоду, зумів самостійно вибратися з автівки і втік із місця
події.
l У Дубенському замку
відбулася міжнародна наукова історико-краєзнавча
конференція на тему «Чехи
на теренах Волині». Захід
присвячений 150-річчю переселення чехів на Волинь, 100-річчю утворення Чехословаччини
та 75-м роковинам Малинської
трагедії. У районі є села, які
колись були повністю заселені
представниками цієї нацменшини, та будівлі, які повторюють архітектурні традиції
Чехословацької Республіки.
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n Редакційний щоденник

14 400 років смакуємо хліб,
але так і не навчилися цінувати його
Фото oilev.biz.

…ВІДСУТНІСТЮ ЕТИКИ
КОРИСТУВАННЯ
МОБІЛЬНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

ривожний сон близько
четвертої
перебиває
звук
повідомлення,
що прийшов на телефонний
додаток «Вайбер». Ще один
сигнал іде з мобілки чоловіка, і я розумію: розсилка
масова, а інформація — термінова. Ледве не тремтячими від хвилювання руками
дістаю апарат. У групі власників ОСББ — фотографія
машини кума, що стоїть на
краю дороги, тінь поліцейського (видала рація на поясі), що знімає машину з підписом: хто знає власника?
Сон як рукою зняло — бо ж це
авто якраз цієї ночі повинне
було повертатися із-за кордону. Удома, у сусідньому
під’їзді, його чекає дружина
з дітьми, тож, може, потрібна допомога.
На мій телефонний дзвінок надсилач загадкового
фото не відповідає, не відписує і на текстове повідомлення. Сподіваючись на
краще, та, аби не налякати
родину, йду подивитися, чи
не світиться у їхній оселі. На
кухні і справді рух. Двері відчиняє кума, і ми зустрічаємо
одна одну фразами: у вас
усе добре? Чому о четвертій може без попередження прийти у твою квартиру
твереза, адекватна (якщо не
враховувати гніздо скуйовдженого волосся на голові,
бо не було через хвилювання
часу причесатися) людина.
Родичка повідомлення у групі прочитала лише при мені й
оцінила його, мов якусь маячню. Відмовляючись зателефонувати чоловіку, пояснює: «Кум зараз їде, машина
— за поворотом». Вгамувала
я свій неспокій лише після
того, як побачила його, він
заїхав додому трохи відпочити, щоб удосвіта вирушити до столиці. Саме тому
і світилося у їхньому вікні,
а дружина встала, аби приготувати йому сніданок.
Як згодом з’ясувалося, поліцейський патруль,
об’їжджаючи
територію,
«виявив підозрілий автомобіль із увімкненими «габаритами», тож правоохоронець
замість того, аби скористатися власними базами, реєстрами власників автомобілів, вирішив поцікавитися
в сусідів (сам мешкає за цією
адресою, тому має доступ до
групи, де спілкуються мешканці
багатоповерхівки)…
Не ставила собі завдання
з’ясувати регламент патрульних поліцейських у разі

Т

Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
редактор відділу
інформації «Газети
Волинь» Мирослава
КОЗЮПА

Посередині фото місце, де було знайдено найдревніший
на планеті буханець.

виявлення підозрілих об’єктів, бо вже давно не дивуюся відсутністю мобільного
етикету. Люди, серед яких
і я, щодня демонструють це
у громадському транспорті,
магазинах, перукарнях, інших публічних місцях.
Вже вдень мала нагоду поспілкуватися із сусідом-копом. Скажу чесно:
от що-що, а гарних манер
спілкування представників
нової поліції навчили добре. Правоохоронець продемонстрував
ввічливість
і толерантність, я навіть не

…ЯК ЗНАЙДЕНА КРИХТА
ПОЛАМАЛА ЦІЛУ
ІСТОРИЧНУ НАУКУ

Під час розкопок у Чорній
пустелі, на півночі Йордану,
археологи натрапили на стародавні місця для випічки хліба, зроблені 14 тисяч 400 років
тому. Там збереглися обвуглені
крихти, які ретельно під електронним мікроскопом вивчали
учені Данії та Великобританії.
За їхніми здогадками, це залишки бездріжджової паляниці
— східної піти чи тонкого лавашу. Структура помічених у ньому рослинних клітин близька

проходячи повз один із луцьких
« Узимку,
торгових закладів, помітила бабусю — вона
якраз біля порога піднімала із землі шматок
булки. У цей час двері відчинилися, і з них
вийшла молода сім’я з дитиною. Вони
привернули увагу, бо голосно і зневажливо
засміялися: «Це ж малий покришив…» І пішли
далі, минаючи жінку.

»

встигла висловити свої емоції, та дипломатично перевів тему в таке русло: «Працюючи в поліції, змушений
звертати увагу на все, що
може виглядати підозрілим…». Ну що тут скажеш?
Справді, у цій роботі краще
перепильнувати, ніж недодивитися. А все інше... Зокрема, етика використання
мобільного зв’язку з часом
набудеться. Та й вчитися цього доводиться всім
нам. Бо, отримавши будьяке благо цивілізації, перед
умиканням слід ознайомитися з інструкцією. А в разі
використання
телефона
слід запам’ятати: мобільний
етикет, а отже, оцінка вихованості, починається в тому
місці, де починається свобода інших людей.

до злаків: пшениці, жита, проса, вівса, також туди добавляли коріння водяних рослин.
Найцікавіше те, що тодішні
люди були кочівниками, займалися мисливством, рибальством і збиральництвом,
але ще не вели сільського
господарства. Та, як виявилося, вже цілеспрямовано зберігали місцеве зерно і пекли
хліб. Усе ж учені припускають:
ця їжа була святковою, і робили її з нагоди особливих подій.
У будь-якому разі тепер історики ламають голови, коли ж
насправді племена стали осілими, почали обробляти землю та окультурювати дикорослі рослини і виникло сільське
господарство. Бо знайдені
крихти хліба можуть свідчити,
що, вивчаючи древні цивілізації, науковці могли помилятися

39,5 тисячі нових автомобілів купили
українці за перші шість місяців 2018-го.
Найпопулярніша машина – Renault Duster. Продано 1450
одиниць. Понад тисячу авто реалізували компанії Toyota,
Volkswagen, Hyundai.

аж на 4 тисячі років — саме на
стільки раніше почалася ера
землеробства.
Задумавшись, як залишок паляниці, що вже давно
стерся в пилюку, міг шокувати
вчених, пригадала випадок.
Узимку, проходячи повз один
із луцьких торгових закладів,
помітила бабусю — вона якраз
біля порога піднімала із землі
шматок булки. У цей час двері відчинилися, і з них вийшла
молода сім’я з дитиною. Вони
привернули увагу, бо голосно і зневажливо засміялися:
«Це ж малий покришив…»
І пішли далі, минаючи жінку.
Старенька не їла потоптану випічку — відійшла вбік, де поміж
бродячими собаками ходили
сизокрилі голуби. Вони, звісно, не відмовилися від гостинця. Згадалися віршовані слова
Анатолія Качана: «Для когось
крихта — це дрібниця, а для
пташки — жить чи замерзать».
Їх вивчатиме напам’ять і цей
хлопчик, ставши колись третьокласником.
Сподіваюся,
усвідомить значущість і ціну цій
крихті та не житиме за принципом «не хлібом єдиним»,
забувши, що сказав Христос:
«Я є Хліб!», а Борис Олійник
розшифрував: «Істинно, люди:
живемо не хлібом єдиним. Істинно так…, коли маємо хліб
його на столі».
…СЬОГОДНІ 74-Й ДЕНЬ
ГОЛОДУВАННЯ
ОЛЕГА СЕНЦОВА

Майже стільки (72 дні) провів у камері смертників патріот, син українського народу,
політв’язень Левко Лук’яненко. У їхній долі багато збігів,
хочеться вірити, що в Олега
Сенцова вся боротьба ще попереду.
Молодого сценариста і режисера засудили до 20 років колонії суворого режиму,
Левко Григорович у тюрмах

провів 27. Обоє через бажання жити у вільній, незалежній,
цілісній країні за абсурдними,
невмотивованими
звинуваченнями потрапили під репресивну машину диктаторів–безумців. У мордовському таборі,
де половина в’язнів були українцями — інтелігенція й колишні бійці УПА, Левко Лук’яненко,
як сам згадував, почував себе
щасливою людиною, бо потрапив у таке середовище. Він
неодноразово оголошував голодування з низкою вимог, зокрема дотримання прав в’язнів та відбування покарання
в Україні, й також відмовився
від громадянства.
Олег Сенцов не вживає
їжі понад два місяці. Також
просить не за себе — вимагає звільнити інших невинних
бранців Кремля і нізащо не
збирається здаватися. Мільйони українців та світових активістів сподівалися, що Трамп
на зустрічі з Путіним торкнеться теми помилування режисера, за якого вболіває вся когорта кінематоргафії. Та цього
не сталося, і єдине що може
бути підставою для звільнення, — благання матері, що вже
кілька тижнів припадає пилом
у шухляді глави Кремля. І молитви українських жінок, чиї
чоловіки, сини, внуки щодня
ціною життя на Донбасі захищають державу від територіальних зазіхань навгамовного
диктатора.
Єдина зброя Олега Сенцова — його власне життя.
Хочеться вірити, що молодий
чоловік розуміє: ворог не вартий такої ціни. Бо вмерти — це
здатися, подарувати противникові, хай і уявне, відчуття
перемоги. Зрозуміти неважко, що «смерть стає бажаною»
в російській колонії. Але тільки життя — це боротьба. Це
можливість збирати навколо
себе однодумців, вести їх за
собою. А за Сенцовим йдуть
— голодування вже оголосили
й інші бранці Москви Станіслав Клих, Сашко Кольченко,
Олександр Шумков, Емір-Усеїн Куку, журналісти Олександр
Буртин, Анастасія Дмитрієва,
Олена Стальгорова, Євген Кабаков…
Кремлівські грати не заважали боротися Левкові Лук’яненку, який, вийшовши на
волю, зібрав навколо себе дисидентів-інакодумців, рух яких
таки змінив світогляд громадянина УРСР. Попри те, що патріот пережив багато страждань і поневірянь, але віра
в боротьбу не зламала його
— він став батьком української
державності, написавши Акт
проголошення незалежності, а Бог віддячив довголіттям
у рідній країні. Хоч міг вмерти в тюрмі лише в 33 роки.
Сподіваюся: останню кулю
Олег Сенцов прибереже для
пострілу в серце «триголового»
дракона-поневолювача
і повернеться відновлювати
Крим, знищений чужинцями-мародерами. n

На 2,6 мільярда гривень продала цьогоріч за кордон плодово-ягідної продукції
Україна. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період
торік. Найбільше продали волоських горіхів – на понад
1,5 млрд грн, а фруктів — Польщі, Франції та Туреччині.
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«Мій дід заховав бібліотеку
В’ячеслава Липинського»
Василь Королюк із Манькова Локачинського району розповів про стосунки
свого предка з відомим українським діячем
Сергій НАУМУК

Фото Сергія НАУМУКА та з фондів ЗММ В’ячеслава Липинського.

іда
Йосипа
Івановича
Королюка я пам’ятаю ніби
крізь сон, — Василь Васильович вмощується на диван у своїй квартирі, що
розташована у двоповерховому будинку на тихій вуличці Манькова. — Він був
на 15 літ старший за бабуню
Василину Макарівну, а вона
народилася у 1884-му. Дід
воював разом із Липинським. А як вони зійшлися,
то я вам толком не розкажу.
Василь
Королюк
народився в селі Зубильне
у 1944-му. Діда по матері
пам’ятає ледь-ледь — той
помер, коли йому було три
роки. Згадує тільки, як брав
їх із сестрою на руки. Усе
життя відпрацював шофером у ПМК-201, об’їздив на
вантажних автомобілях півкраїни.
— Мого батька поляки вбили у 1944-му, якраз
на Стрітення. Я вже народився без нього, — Василь
Васильович смутнішає. —
Прийшли поляки і кажуть
російською: «Ми російські
партизани. Запрягай коня,
поїдеш з нами». Показали на
мого батька. Завезли його
в село Семеринське і там
вистрілили в потилицю. Та
й так… Потім уже мати говорила, що якби були лікарі, то ще могли б врятувати.
А потім українці і тих поля-

-Д

Василь Королюк: «На старій світлині дід сидить праворуч від Липинського».

і дід були друзями. То вже мати й
« Липинський
бабуся про те казали, що під час революції він
просив діда: «Пане Королюк, як мене заберуть чи
розстріляють, то дайте додому знати».

»

ків розстріляли. Тоді кожен
зброю мав. Мій дядько закопав два карабіни, ще десь
гниють. Після війни жили
незаможно. У 1957 році я на
випускний ішов не в туфлях,
а в калошах — мати купила,
бо не було за що, — каже чо-

ловік. Тоді 800 грамів зерна
давали на трудодень, а грошей не платили зовсім. Хіба
хтось грушку чи вишню продавав, то вже мав якусь копійку.
Садок, де росли фрукти, посадив ще дід Йосип.

Чоловік здобув освіту, бо
в царській армії був старшиною. Як стверджує Василь
Васильович, його дід та В’ячеслав Липинський разом
воювали у 1915 році. У Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського збереглося фото, де
ідеолог українського консерватизму сидить разом із
групою військових. Поруч —
Королюк.
— Липинський і дід були
друзями. То вже мати й ба-

буся про те казали, що під
час революції він просив
діда: «Пане Королюк, як
мене заберуть чи розстріляють, то дайте додому знати», — переповідає чоловік
родинні перекази. — Біля
нашого села колись був ліс
Липинського — урочище Ліпінщина. Його так і досі називають. А ще дід на своєму
обійсті десь заховав бібліотеку Липинського. Зробив
ящик і бляхою його оббив.
Там нібито були старі українські книжки: історія Грушевського та Євангеліє. То
вже мені мати та бабуня Василина розказували.
Сім’я діда Йосипа жила
небідно: мали дві пари коней, десяток корів. Після
приходу перших совєтів
його записали у куркулі, але
на Сибір вивезти не встигли.
— Йосип Королюк був
трохи старшим за В’ячеслава Липинського, проте вони опинилися в одній
військовій частині в Дубно,
— розповів завідувач Затурцівського меморіального
музею В’ячеслава Липинського Віталій Кушнір. — Чи
були знайомі до того — невідомо. Але дочка Йосипа
Королюка Ганна переповідала такий епізод. Якось її
батько поїхав у Луцьк і зайшов до В’ячеслава. Той
якраз брався за якісь папери і сказав: «Ох, як ти
мене налякав». Вочевидь,
це було до Першої світової
війни. Можливо, Йосип Королюк був серед гурту парубків, просвітою яких займався Липинський. У листі
1908 року до Бориса Грінченка, як до одного з керівників київської «Просвіти»,
В’ячеслав просив надіслати
підбірку літератури, мовляв,
у Затурцях започаткував читацький гурток. Збереглося
фото, на якому Липинський
із Королюком. n

Р Е К Л А М А

Цей

День
в історії
липня

26

Промови волинянки
слухала вся Європа
26 липня 1924 року Олена Левчанівська
(на фото) виступила в Сенаті Речі Посполитої
і говорила про тяжке становище українців
у Польщі, зокрема про дитячі притулки та
полонізацію молодого покоління
Тарас
СТЕПАНЮК

лену
Левчанівську
обрали сенатором у
1922-му. Вона була
єдиною українкою-депутатом польського парламенту від Волині і стала членом Українського
парламентського
клубу,
працювала в Комісії закордонних справ. Знання
іноземних мов дало можливість доносити світу інформацію про важке становище українців в Другій
Речі
Посполитій.
Пані
Левчанівська
виступала
на міжнародних конгресах
у Парижі, Празі, Женеві.
Всюди вона засуджувала

О

політику польського уряду
щодо національних меншин.
«Замість того, щоб відбудувати наші зруйновані
села, замість того, щоб

ним тягарем яких руйнується наше селянство, ви
будуєте фільварки для тих
осадників у той час, коли
наші селяни живуть ще в
землянках. Замість того,

ті податки, під непомірним тягарем яких
« Заруйнується
наше селянство, ви будуєте
фільварки для тих осадників у той час, коли
наші селяни живуть ще в землянках.

»

допомогти українським та
білоруським селянам загосподаритися, ви відібрали нашу землю та посадили на ній своїх осадників, а
за ті податки, під непомір-

щоб оточити опікою наш
край, зруйнований світовою війною, ви руйнуєте
його до кінця», — сказала
вона у промові 28 липня
1924 року. n

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

«Кохання —
це свято перемоги
уяви над інтелектом».
Американський журналіст, есеїст
Генрі Луїс МЕНКЕН.

n Такого не вигадаєш

n На поворотах долі
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Володимир, Наталія та їхні синочки Яша і Веніамін.

Фото із сімейного архіву ЧАЙКОВСЬКИХ.

Вони зустрілися у своєму новому житті й одружилися.

«НАЙВАЖЛИВІШЕ ДЛЯ НАС —
СІМ’Я, БО ВОНА БОГОМ БЛАГОСЛОВЕННА»
У кожного з подружжя Чайковських спочатку було
своє життя. «Пропаще», як сьогодні кажуть Наталія
і Володимир. Тож воліли, аби швидше закінчився їхній
шлях на цій землі. Вона — наркоманка з юних літ, він —
алкоголік, були, як мовиться, на самому дні, звідки,
здавалося, вже не піднятися. Та Бог простягнув їм руку
допомоги, і вони стали Людьми, пізнали щастя батьківства
Катерина ЗУБЧУК

«СПОЧАТКУ КАЙФУВАЛА,
А ПОТІМ ПОЧАЛОСЯ ТЕ,
ЩО ЗНИЩУВАЛО МЕНЕ»

Із Чайковськими ми зустрілися у їхній новій хаті, яку вони побудували поряд
зі старенькою, що дісталася родині у спадок від Наталиної бабусі. Переді мною
була вродлива, здорова жінка. І навіть
важко уявити те, про що вона розповідала: з юних літ пізнавши наркотики, пристрастилася не лише до цього дурману,
а й до крадіжок, — треба ж було «дозу»
за щось купувати, тож тричі потрапляла
за грати…
Відразу скажу, що Наталія була в розмові дуже відверта. Я почула історію падіння, яка почалася, коли дівчинка була
зовсім юна, а закінчилася, як жінка мала
вже 34 роки. Росла, як сама каже, у нормальній, люблячій сім’ї, що проживала
в Луцьку. Був дитячий садок, школа… Ось
якраз після школи захотілося самостійного життя.
— Спочатку був непослух, ігнорування
того, що батьки забороняли, наприклад,
гулянки вечорами допізна, — розповідає
жінка. — А потім — тяга до розваг. Коли
ми з центру міста переїхали на проспект
Карла Маркса (так називався нинішній
Відродження), у мене з’явилася компанія, як мовиться, однодумців. Ми ходили на дискотеку. Звичайно, випивши
по 50 грамів чи покуривши травки для
настрою. Все було добре і гарно. А потім
почалося те, що знищувало мене. Уже
ніхто не пригощав, як раніше, — треба
було самій добувати наркотик. Оскільки
я ніде не працювала, бо й нічого не вміла
робити, то вихід один — красти. До пори,
до часу просила гроші й у батьків. Вони
вже бачили, в яку біду я потрапила,

і на перших порах вірили в мою байку,
нібито кошти підуть не на наркотики,
а на те, щоб я підлікувалася, «зіскочила»
з голки.
Перший раз Наталія потрапила в колонію за крадіжку із супермаркету. Тоді їй
було 24. Два роки ув’язнення — таким був
вирок. Вийшла, правда, на волю через
рік, бо ж це була перша судимість. Сиділа
в Одесі — ще молода, весела, як пригадує, і сприймала це швидше як романтичну пригоду, ніж покарання. У результаті звільнилася такою, як і була. З тим же
бажанням — вколотися. Тож не довго затрималася на волі. Але за цей час встигла
народити дитину («був у мене тоді молодий чоловік»), хоч материнством не переймалася — життя своє віддавала наркотикам, а не доньці. Аню, так назвали
дівчинку, доглядала мати Наталії.
І ось друга судимість — знову за крадіжку, вже серйознішу, і наркотики.
На п’ять років загриміла за грати.
— Вернулася я додому, відсидівши
трохи більше трьох літ, — пригадує жінка. — Тоді вже була думка, що далі так
жити не можна. Коли хотіла попрощатися
зі старим минулим, то приїжджала в Новий Оздів Луцького району (батьки на той
час жили тут у хаті моєї покійної бабусі,
залишивши квартиру в Луцьку мені і моєму братові). Але мене ненадовго вистачало: минало 3–4 дні, і я знову їхала в місто
в пошуках наркотика.
Тож була і третя судимість. І страшна
депресія, і навіть спроба покінчити із життям. Жінка уже так загрузла в бруді, що іншого виходу не бачила («тоді б рідні мої,
нарешті, з полегшенням зітхнули — переплакали б і жили далі…»). Але Бог врятував Наталію від гріха самогубства. Була
зустріч із віруючими людьми, знайомство
з релігійною літературою, після чого,

як сьогодні висловлюється жінка, ставало світліше на душі. З’явилася думка про
майбутнє без наркотиків. Після третьої
ходки за грати жила у матері на хуторі,
на природі і розуміла: «Якщо зараз не вирвуся з лап страшного життя, то вже треба йти на сьомий поверх і кидатися вниз
головою, щоб напевне розбитися».
А потім служителька церкви євангельських християн-баптистів «Фіміам»
у Луцьку, яка теж була колись наркоманкою, запропонувала Наталії прийти
у центр реабілітації. І вже там Бог почав
ліпити з неї, 34-річної, нову людину, вчити, як далі жити.
«У НАРКОДИСПАНСЕРІ ЛІКУВАВСЯ,
НЕ РАЗ КОДУВАВСЯ, ПО БАБКАХ
ЇЗДИВ, А ВРЯТУВАЛА ЦЕРКВА»

Володимир родом із села Береськ
Рожищенського району. Він на сім років старший від Наталії. Якщо коротко,
як каже чоловік, то була школа, профтехучилище, армія. І… склянка з ранньої
юності. Вісімнадцять літ мав, як його принесли п’яного додому. Довгий час жив
у Боголюбах, неподалік Луцька, працював у радгоспі. Двічі встиг одружитися,
але сім’ї розпадалися через ту ж горілку
(«добре, що дітей не було, а то б і їхню
долю калічив»).
— Я не раз і в наркодиспансері лежав,

о 6-й ранку «виловив» Володимира, який
спав біля кладовища у Боголюбах після
чергового застілля в якомусь «бомжатнику», і завіз у наркодиспансер, щоб привести його до тями. А вже потім був реабілітаційний центр.
— До п’яти місяців був у Борохові Ківерцівського району, де знаходиться цей
центр для чоловіків, — пригадує Володимир. — А потім пастор запропонував
роботу на будівництві храму. Згодом
знадобилася моя професія водія. Нібито
тимчасово сів за кермо церковного автобуса. А те «тимчасово» розтягнулося
ось уже на 11 років. Бог мене витягнув
з болота, яке засмоктувало остаточно.
Я не раз говорив: якби раніше знав про
церкву «Фіміам», про її реабілітаційний
центр, то не змарнував би стільки літ свого життя. Прийшовши до Бога, почав читати Біблію, покаявся, прийняв хрещення, став жити по-новому.
«Я ВЖЕ НЕМОЛОДИЙ, ТОЖ СПИТАЮ
НАПРЯМУ: ЧИ СТАЛА Б ТИ МОЄЮ
ДРУЖИНОЮ?..»

Читачі вже зрозуміли, що життєві
дороги наших героїв, які були у кожного свої, перетнулися. Коли Наталія була
у реабілітаційному центрі, Володимир
уже шоферував при церкві «Фіміам». Побачив її одного дня, звернув увагу на жін-

моменти, коли доходило б і до сварки, і до бійки, якби ми
« Бувають
не були людьми віруючими. А Бог робить все так, що у будь-якому
випадку дає нам зрозуміти: я все владнаю, будьте зі мною —
і я вас не залишу.
і кодувався, але закінчувалось тим, що
зривався, — розповідає чоловік. — Тож
уже скептично ставився до того лікування, знаючи, що воно мені не допомагає.
А за порятунок вдячний старшому братові. То він, дізнавшись про реабілітаційний центр при церкві «Фіміам», якось
сказав: «Давай, їдемо туди, бо здохнеш».
На те «здохнеш» я твердив своє: «Швидше б уже кінець, бо набридло так жити».
«Зариють, як собаку», — у своєму дусі вів
мову брат, сподіваючись, що я задумаюсь над своїм життям. Але мені було все
одно.
І все-таки той же брат одного дня

»

ку, яка здалася йому не такою, як її подруги, і з того часу придивлявся до неї.
— І коли я, — розповідає Наталія, —
вийшла на третій етап реабілітації (тобто
церква і дівчата-служителі благословили
мене на життя поза церквою, як мовиться, на свої хліба), Володя зателефонував.
Запросив поїхати з ним до Львова, в аквапарк (віз людей автобусом у місто Лева).
Але я відмовилася. Якось дуже несподівано це було. По правді, я і не думала,
щоб після реабілітації зразу шукати собі
пару. Турбота була інша — як зуби вставити, телефон купити — набути те, що
втратила, коли кололась. А ще — як знай-

ти роботу й реалізувати себе. Але мій
майбутній чоловік не здавався. Якось він
приїхав із відрядження (здається, на Закарпатті був) і, побачивши мене, запропонував підвезти додому. Тоді і почав цю
мову: «Я вже немолодий, не буду здалеку заходити — спитаю тебе напряму: чи
стала б ти моєю дружиною?» Одне слово,
зовсім не романтично все було, але чітко
і ясно. Я не відразу сказала «так». Не лукавлю, мені хотілося пожити самостійно. Одержавши крила, насолоджуватися
своїм новим життям. Я ж розуміла, що
в заміжжі почнуться якісь клопоти, сімейна рутина. Тож сказала, що подумаю. Володя дав мені на роздуми два дні.
І ще таке одкровення:
— Якби ми зустрілися з ним, коли
я була наркозалежною, то я б і не глянула
на нього як на мужчину. Наркоманки взагалі не звертають особливої уваги на чоловіків, бо в голові одне — як роздобути
«дозу». Якщо і є якийсь співмешканець чи
друг, з яким ти вживаєш наркотик,
то це просто ділові стосунки, взаємовиручка. Але Володя зробив мені пропозицію в моєму новому житті, і я вже дивилася на нього зовсім іншими очима. Бог
мені якось чітко сказав: «Думай, не думай, дівчино, а я тобі даю цього чоловіка.
Якщо навіть і зовнішністю він тобі не зовсім підходить, бо ти, може, мала якісь інші
погляди на свій ідеал (хотілося б вищого,
стрункішого), то я тобі даю його…»
Оскільки Володимир і Наталія з листопада 2010 року у парі (це сталося
невдовзі після того, як жінка прийняла
хрещення), то ясно, що таки було сказане очікуване Володимиром «так». Вони
молилися, як розповідають, зверталися
до Бога, щоб він дав їм відповідь на питання: це мій чоловік (дружина)? І сьогодні жінка з розчуленням говорить:
— Найважливіше для нас — наша
сім’я, бо вона Богом благословенна.
Це Господь створив її.
Починало подружжя сімейне життя
в старенькій хатині Наталчиної бабусі.
Але відразу вони почали будувати новий,
уже свій будиночок, де тепер затишно
і найстаршій дочці Ані, яка нарешті має
справжню маму, не заклопотану думками про наркотики, і двом синочкам — Яші
і Веніаміну, яких Бог послав Чайковським.
— Володя у мене хазяйновитий, —
каже жінка. — Вміє відкласти із заробітку.
Так ми копієчку до копієчки збирали і будувались. Дім невеликий — три кімнати,
кухня, ванна. Але головне, що він зігрітий
любов’ю, що нам тут добре. Я не хвалюся
якимось достатком, бо знаю: все, що ми
маємо, це Богом дане, аби ми насолоджувалися життям. Я зранку сідаю на кухні
пити каву, бачу через вікно садочок, травичку і думаю: «Боже, дякую тобі за все
це!» Я ж раніше боялася очі відкрити після ночі, бо розуміла, що прокинусь і мені
треба одягатися й бігти шукати «дозу», чи
красти й продавати, щоб купити наркотик. Це було життя у безладі, обмані і безвиході…
— Мене у кращому випадку чекала
тюрма, — додає Володимир, — або яма…
А про своє сімейне життя мої співбесідники говорили так:
— Звичайно, бувають моменти, коли
доходило б і до сварки, і до бійки, якби
ми не були людьми віруючими. А Бог робить все так, що у будь-якому випадку
дає нам зрозуміти: я все владнаю, будьте зі мною — і я вас не залишу. Тож непорозуміння, які виникають, вирішуються
з допомогою Господа, під його контролем. І ми до нього звертаємося навіть
коли оступимося, образимо чимось одне
одного свідомо чи не свідомо.
Сьогодні Володимир і Наталія вже іншим допомагають прийти до нового життя. І їм це вдається: таким, як вони, котрі
були на дні і зуміли з Божою поміччю вибратися з безодні, люди вірять… n

Дві долі
Кожного надвечір’я, як тільки
сонце падало в ліси, й небеса
довкола зацвітали вересом,
вони зустрічалися на березі
озера. Дві самотні жінки
Василь ГОЛЮК

оли я переступила 40,
мій подарував мені
стільки ж троянд. Став
переді мною на коліна і сказав: «Я
дарую тобі увесь світ!» Справді,
цей світ відтоді мій, а його в ньому немає. Якщо відверто, то й
не було, — мовила білявка.
— А мій щовечора приходив
напідпитку, чіплявся через кожну
дрібницю. Вранці ставав на коліна — вибачався, — тихо говорила
про своє чорнява.
І далі були спогади в такому ж
дусі — про незабутнє і наболіле.
— Одного разу мій подарував
маленького беззахисного кролика. Поклав мені на плече, і я чула,
як б’ється його серденько. Подумала тоді: дивак.
— Не звірятком, часто звіром
приходив мій додому. «Знов пе-

—К

переді мною
« Став
на коліна і сказав:
«Я дарую тобі увесь
світ!» Справді, цей
світ відтоді мій, а його
в ньому немає.

»

ресолила!» — кричав, наминаючи борщ. Лише раз приніс букет
тюльпанів і цукерки. На 8 Березня.
— Мого поцілунки були ніжні й
жагучі. А я шукала іншого.
— Якось вранці, черговий раз
вибачаючись, мій сказав: «Люблю
лише тебе, нікого більше в житті
не покохаю». І просльозився. Я танула, як сніжинка. Образу гамував
день: бігла на роботу, з неї — додому, прала, прибирала, готувала
вечерю. І чекала його — навіть п’яного. Ждала, як нікого у світі.
Дві жінки — білява й чорнява — ще довго стояли на березі. Їхні чоловіки теж колись
познайомилися тут. Сіли в човен і направилися до острова, що даленів і манив до себе
кожного. Враз небо затягли
хмари. Мить — і воно здригнулося від грому та блискавки. Човен похитнувся. Накрив
обох… n

n Почуття славетних

Вони одружилися проти
волі батька нареченої
Серед видатних
письменників
минулого, творчість
сть
яких увійшла
в скарбницю
світової культури,
почесне місце
займає класик
єврейської
літератури
Шолом-Алейхем
(на фото).
Його сучасники
стверджують, що
талант письменника
ика
в ньому пробудили
и
почуття до Ольги Лоєвої
ої —
майбутньої дружини
ини
Народився Шолом Рабінович
2 березня 1859 року в Переяславі (зараз Переяслав-Хмельницький), у заможній сім’ї. У нього було
троє братів і дві сестри. Раннє дитинство Шолома проходило в містечку Воронково на Полтавщині.
Але дні відносної безтурботності
швидко зникли, коли батько збіднів, мати померла, а мачуха була
зла і сварлива. Гірка сирітська
доля привела 13-річного Шолома разом із молодшими братами
і сестрами в Богуслав, де він жив
8 місяців у сім’ї бабусі й дідуся.
Після закінчення єврейської початкової школи — ХЕДЕРУ і Переяславського повітового училища
Шолом із 17 років почав самостійне життя. Щоб не бути тягарем
для багатодітної сім’ї, він вирішив
заробляти на себе сам — почав
давати приватні лекції із загальноосвітніх дисциплін у Переяславі
та Ржищеві. У 18 років потрапив
до багатого маєтку «Софіївка»
під Богуславом Київської губернії як учитель доньки заможного
орендаря Лоєва.
Чудова природа і перше романтичне почуття до доньки Лоєва
Ольги пробудили в ньому талант
письменника. Він писав довгі романи, крикливі драми, заплутані
трагедії і комедії, фантазія не знала меж, читав їх Ользі, і обоє були
в захопленні. Та довідавшись про
роман доньки з бідним учителем,
батько дівчини вигнав юнака, і три
роки він працював у Лубнах рабином (чиновником з реєстрації народжень, шлюбів, смертей серед
єврейського населення). Ці роки
додали йому впевненості в своїх
силах.
Перші твори Шолом писав гебрайською (древньоєврейською)
мовою, а потім, щоб вони були
доступними широкому загалу,
почав використовувати розмовну
єврейську мову — ідиш і підписувався псевдонімом Шолом-Алейхем (традиційне єврейське вітання «Мир вам»).
У 1883 році Шолому пощасти-

ло зустрітися
з кохазустр
ною, і проти волі
її батька
вони
б
одружилися
і поселилися
в Білій Церкві.
Тут купили буТу
динок і провед
ли найкращі
л
молоді роки,
м
тут народиту
лися їхні перли
ші діти. У сім’ї
Шолом-АлейхеШо
ма було
чотири
б
доньки (Ернестина,
Марія)
Ліліан, Емма,
Е
і двоє синів (Михайло,
Наум). Він був незвичайним батьком, уважно прислухався до своїх
дітей, як тонкий психолог намагався зрозуміти кожного і вчасно
допомогти.
Його дружина Ольга, попри
всю свою розсудливість, була

про
« Довідавшись
роман доньки з бідним
учителем, батько Ольги
вигнав юнака.

»

ще молодою, недосвідченою. Але
лагідна, стримана, вона стала
чудовою подругою своєму поривчастому чоловікові-мрійникові.
Вони прожили разом 30 щасливих років і до останніх днів зберегли ніжність почуттів.
До речі, початок Першої світової війни застав Шолом-Алейхема
в Німеччині на курортному лікуванні. Як російському підданому
йому запропонували залишити
цю країну, після чого він, тяжко
хворий, без засобів до існування
з усією сім’єю декілька місяців
перебував у Данії. А наприкінці
1914 року виїхав до Нью-Йорка.
Життя в Америці у Шолом-Алейхема було нелегким. Він дуже
бідував і хворів, але все трагічне
завжди умів обернути на смішне.
Хворий на діабет, у листі до доньки писав: «Я знаю, что никогда
не умру от голода, я умру от жажды».
В Америці письменник весь
час мріяв про те, щоб одразу ж
після закінчення війни з першим пароплавом повернутися
на батьківщину. Але здійснити
цю заповітну мрію письменникові не вдалося. Хвороба знесилила його і прикувала до ліжка.
Помер Шолом-Алейхем 13 травня 1916 року. Останнім передсмертним його бажанням було,
щоб поховали в рідному Києві,
з яким пов’язано 20 років життя.
Не судилося. Він знайшов спочинок у нью-йоркській землі. n

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (57 років, зріст 170 сантиметрів,
вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою, із сільської
місцевості. Мій тел. 0988728167.

* * *

Через різні життєві обставини у
72 роки залишився сам. Як це тяжко, зрозуміє той, хто був у такій ситуації. Коротко
про себе: не п’ю, не курю, на здоров’я не
жаліюся. Згідний на переїзд до жінки, яка
відгукнеться на мій лист. Детальніше під
час розмови. Мій тел. 0667764169.

* * *

Хочу зустріти чоловіка віком до 50 років, який проживає у сільській місцевості,
високого зросту, без шкідливих звичок,
щоб мав власний будинок. Буду згідна на
переїзд. Чекаю на дзвінок від своєї половинки. Мій тел. 0989217126.

* * *

Якщо ви самотня, порядна, невисокого зросту жіночка, віком за 40 років, не
боїтеся праці, не проти переїзду і мрієте
про сім’ю, то зателефонуйте. Наше щастя
у наших руках. Мій тел. 0961077892.

* * *

Мені 45 років, зріст 167 сантиметрів,
вага 55 кілограмів. Чекаю на дзвінок від
доброго, спокійного, розсудливого чоловіка з почуттям гумору, без житлових та
матеріальних труднощів (бажано з Луцька), який вміє вирішувати проблеми, а не
створювати їх. Мій тел. 0665482507.

* * *

Самотній 49-річний мужчина із сільської місцевості шукає свою половинку.
Житлом і матеріально забезпечений. Заради розваги прошу не турбувати. Мої
тел.: 0952195776, 0964970334.
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n Добра справа

«Ця книгозбірня стане серцем
мікрорайону та громади»
Фото lutskrada.gov.ua.

У Луцьку відкрили
оновлену бібліотекуфілію № 2 для дітей, що
на вулиці Кравчука,12.
Старе приміщення
відремонтували і зробили
більш просторим.
Обладнали сучасними
меблями, комп’ютерною
технікою, настільними
іграми й комфортною
зоною для читання
з м’якими подушками,
а на полицях розмістили
новий книжковий фонд,
що налічує 18 тисяч
примірників
Людмила ВЛАСЮК

епер книгозбірня справді вражає своїм наповненням, особливим дизайном. У майбутньому тут
планують
використовувати
сучасні інформаційні технології. У бібліотеці багато сучасної
цікавої кольорової літератури,
хороше освітлення, комфортні
місця для читання. З креативним підходом названі тематичні
добірки: «Ліки від нудьги», «Фортеця несподіванок», «Книжкова
смакота», «Нове покоління обирає…», «Бібліорелакс для мам».
Привітати дітей і працівників
закладу прибули радник луцького міського голови Ігор Поліщук,
очільник департаменту культури
Тетяна Гнатів, директори бібліотек міста, читачі книгозбірні та
жителі мікрорайону.
...Восьмирічний
Максим

Т

Тепер у тутешньої малечі є можливість не лише збагачуватися знаннями,
але й реалізувати власні творчі ідеї.

уважно розглядає видання про
собак. Поруч мама Олена ділиться своїми роздумами: «Ми живемо в цьому мікрорайоні. Думаю,
що тепер будемо постійними
читачами книгозбірні, адже це
шанс відірвати сина від гаджетів,

— Сьогодні наші діти прийшли не просто так, а принесли
малюнки, де зобразили свої бажання про те, якою б хотіли бачити бібліотеку в майбутньому. Ми
визначимо переможця, ідея котрого буде втілена в життя. Цей

Ми забираємо дітей з вулиці, від бездумного
« —проведення
вільного часу і даруємо їм цікаві
відкриття. Сподіваюся, що ця бібліотека стане
серцем мікрорайону та громади, — сказав
радник міського голови Ігор Поліщук.
тут є чим зацікавити».
Завідувачка бібліотеки-філії № 2 для дітей Ніна Семенюк
запевняє, що сюди ходитиме
багато маленьких читачів, адже
книгозбірня — єдина в цьому
районі.

»

заклад згодом трансформується
в бібліотеку сімейного дозвілля
та підлітків, які проживають у мікрорайоні. Раніше тут були жахливі умови: три маленькі кімнати,
старі меблі, ні санвузла, ні води.
А тепер є можливість реалізову-

вати багато наших ідей та проектів», — наголосила пані Ніна.
Відкриття оновленої бібліотеки обійшлося міському бюджету у понад мільйон, зокрема
900 тисяч гривень витрачено
на реконструкцію і 204 тисячі
— для придбання меблів. Площа приміщення — 135 кв. м.
У штаті — четверо працівників,
які обслуговують 2400 читачів.
Окрім того, відтепер заклад
працюватиме в новому форматі
— користуватись його послугами зможуть і діти, і дорослі.
Під час урочистого відкриття
з вітальним словом до присутніх
звернувся Ігор Поліщук:
— Якби не ваші ідеї, наполегливість, то нічого не вдалося б
реалізувати. Цей мікрорайон
густонаселений, а в окрузі більше бібліотек немає, тому цей за-

клад матиме багато відвідувачів.
Ми забираємо дітей з вулиці, від
бездумного проведення вільного
часу і даруємо їм цікаві відкриття.
Активно розвиваємо книгозбірні
міста, зокрема вже оголосили
тендер на реконструкцію центральної, де буде новий проект — простора бібліотека для
проведення вільного часу дітей,
батьків та підлітків. Нехай приходять, збагачуються знаннями,
розвиваються. Сподіваюся, що
ця оновлена книгозбірня стане
серцем мікрорайону та громади,
— сказав радник.
— 2018-й надзвичайно
успішний для культурної галузі
обласного центру. Прийнято
програму розвитку культури
у місті, одним із пріоритетних
напрямів якої є бібліотечна
сфера. І вже протягом цього
року на потреби книгозбірень
освоєно близько 2 млн грн,
— зазначила очільник департаменту культури Тетяна Гнатів.
До привітань долучилися директори бібліотечних закладів
міста, маленькі читачі зі своїми
батьками. Також узяв активну
участь у відкритті книгозбірні й
12-літній Данило Варава, який
торік переміг у конкурсі «Найкращий читач».
— Бібліотека — сучасна,
а читання — найкраща розвага
для дітей, адже можна поринути в підводний світ, політати
в космосі, потрапити в різні цікаві місця на планеті чи побувати
в казкових вимірах, — наголосив
хлопчина.
Тішить, що і в час гаджетів люди відвідують бібліотеки.
Адже книги відкривають неймовірні можливості в будь-якому
віці. Це здатність переживати
і приміряти на себе досвід інших, що дуже важливо і дорослим, і малим. n

Вітаємо!
Із золотим ювілеєм, який
святкуватиме завтра, вітаємо
директора Смолигівського закладу загальної середньої освіти I—II ступенів
Віталія Віталійовича
МАРУШКА.
Шановний імениннику, міцного вам здоров’я, енергії, нехай удача завжди супроводжує
всі добрі починання, доля буде щедрою на вірних
друзів, а людська вдячність – найвагомішим мірилом заслужених успіхів. Нев’янучої вам любові, щастя, щоденних радощів, мирного неба. Хай
серце завжди щедрим буде і широко відкритим
для людей, хай молодеча сила сповнить груди,
додасть наснаги і нових ідей. Бажаєм вам, щоб
кожне починання було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання крокують поруч з вами в майбуття. Любові й
злагоди в родині, не знати горя,
смутку і біди. Хай прибуває щедро вам щоднини із сонця й вітру, із роси й води.
З повагою колектив
Смолигівського ЗЗСО
І—ІІ ступенів.
28 липня виповнюється 50 років дорогому
племіннику
Едуарду Олександровичу
КОВАЛЮ.
Бажаємо тобі:
В роботі — швидкості,
В здоров’ї — бадьорості,
В щасті — вічності,
В житті — безкінечності.
Від сонця — тепла,
Від людей — добра,
Від дружини — ніжності,
Від дітей — любові й вірності.
Марія та Ігор.

Учора 40-річний ювілей відсвяткувала дорога дочка, сестра,
мама, дружина, жителька села
Губин Горохівського району
Юлія Василівна
КІРИЧУК.
Щиро вітаємо з днем народження, бажаємо щастя, яскравих
успіхів, шани, любові та добробуту.
Усі найкращі побажання
Сьогодні — на твою честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів,
мрій здійснення,
Щодня родинного тепла,
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла.
З любов’ю та повагою
мама Лариса, сестра
Жанна, Віталій, Олександр
та вся велика родина.
Ветерани карного розшуку УМВС Волині щиро вітають із
60-річчям колишнього працівника
Олександра Яковича
СОХАЦЬКОГО.
Бажаємо доброго здоров’я,
сімейного благополуччя і довгих
років життя.
Не сумуйте,
що літа минають,
Ще до століття довгий вік.
Із ювілеєм вас вітаєм,
Хай буде радісним
кожен наступний рік.
Вітання з фотографією — 250 грн + 25, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www. volyn. com. ua
в рубриці «Многая літа!», без фотографії — 200 +20 (за
сайт), від колективів та фірм — 350 грн + 35 (за сайт) з
фотографією, 300 + 30 (за сайт) — без фотографії.

28 липня святкуватиме 50-річний ювілей люба сестричка, мешканка селища Олика Ківерцівського
району
Наталія Ларіонівна
ЦИЦЮРА.
Хай доля успіхи на крилах несе,
Хай радісним буде життя
і красивим,
Що ти побажаєш –
хай збудеться все,
І шлях твій хай буде легким і щасливим.
Хай Бог тебе охороняє,
В душі панують мир
і доброта,
Ісус Христос здоров’я
посилає
На многії і благії літа.
З любов’ю
сестрички Євгенія, Галина,
Валя та Діна з сім’ями.
25 липня відсвяткував свій ювілей
Віктор Антонович
СМОЛІН,
житель села Жорнище Ківерцівського району.
Спинити час ніхто не в змозі,
І грає ліс, і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих 60.
Ваш ювілей — поважна дата.
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Здоров’я, щастя
й довгих літ.
Щоб завжди ви жили у мирі
В колі рідної сім’ї.
Хай пісні веселі й щирі
Вам співають солов’ї.
Уся родина, дружина,
діти, внуки.

СПОРТ
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n Оле, оле, оле, оле!

Українські однолітки
Кіліана Мбаппе
поки що крутіші
за французів!
Уже сьогодні, 26 липня, наша збірна U19 з футболу
проведе півфінальний поєдинок юнацького
Євро-2018 із португальськими ровесниками!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Такі закони спорту: радість – у Буяльського, горе – в П’ятова.

БРАЗИЛЕЦЬ ЖУНІОР МОРАЄС —
У «ШАХТАР»,
А ТРОФЕЙ — ДО «ДИНАМО»!
В Україні матчем за Суперкубок стартував
новий футбольний сезон
Cергій ХОМІНСЬКИЙ

атч за Суперкубок України-2018.
«Шахтар» (Донецьк)
– «Динамо» (Київ) – 0:1 (Віталій Буяльський, 18 хв).
21 липня 2018 року. Одеса. Стадіон «Чорноморець».
Головний суддя — Костянтин
Труханов.
Уп’яте поспіль і водинадцяте загалом у матчі за
Суперкубок зійшлися донецький «Шахтар» і київське
«Динамо».
Поєдинок привертав увагу
ще й дебютом кількох новачків обох команд. Приміром, у
складі киян на поле вийшов
бразилець Че Че.
Ну а серед гравців «Шахтаря» чи не найбільший резонанс викликала поява на
полі також бразильця Жуніора Мораєса, нападника,
який три попередніх сезони
провів… у «Динамо». Схоже, палити мости з Києвом
Жуніор вирішив остаточно,
заявивши перед поєдинком,
що не бачитиме проблеми зі
святкуванням голів у ворота свого колишнього клубу…
Натомість колишні партнери
перед початком матчу демонстративно не потисли
«зрадникові» руку (хоча після фінального свистка між
«гірником» та динамівцями
були вже навіть дружні обійми), а ультрас «біло–голубих»
ще й підготували з цього
приводу доволі образливий
флешмоб…
«Гірники» почали поєдинок упевненіше – рятувати
киян довелося навіть поперечені воріт стадіону «Чорноморець» в Одесі!
«Помаранчево–чорні»
домінували на полі… аж до
пропущеного на 18–й хвилині
м’яча! Гіркоти вболівальникам донецького клубу добавив і той факт, що гол у власні
ворота відверто «привіз» не

М

хто інший, а голкіпер Національної збірної України Андрій П’ятов. Наддосвідчений
34–річний гравець, перебуваючи під пресингом, навіщось взявся обводити суперника ногами, втратив м’яч,
потім намагався відібрати

у «Динамо» –
« Тепер
7 Суперкубків,
а в «Шахтаря» – 8.
»
його, але не встиг повернутися «в рамку». Динамівці
ж стрімко вивели на ударну
позицію Віталія Буяльського,

який і поцілив у порожні ворота.
Власне, цей гол і виявився
єдиним у матчі. Хоча «Шахтар»
будь–що прагнув відігратися, а
«Динамо» намагалося підловити суперника на контратаках.
Під свою завісу поєдинок
затятих суперників уже традиційно дедалі більше скидався
на емоційний шал, підсумком
якого стали вилучення Ісмаїлі
та Микити Бурди.
Отже, кияни скорочують
рахунок із «гірниками» за здобутими Суперкубками до 7:8.
Проте виходять уперед – 6:5
– за перемогами в очних поєдинках.

ЗА ВОРОТАМИ

Олександр ХАЦКЕВИЧ, головний тренер
«Динамо»:
— Володіти м’ячем та перевагою –
це ще не перемога. Так, були важкі моменти,
але ми попереджали хлопців, що потрібно
вміти терпіти… Ми лише входимо в сезон,
і ця перемога додасть нам і фізичних, і моральних сил, а також упевненості на майбутнє.
Паулу ФОНСЕКА, головний тренер
«Шахтаря»:
— Передусім хочу привітати суперника,
чого він ніколи не робить, якщо виграємо ми.
«Шахтар» дуже добре почав і повністю домінував. Створили гольові моменти і двічі потрапили в поперечину. «Динамо» навіть не добиралося до наших воріт…
У другому таймі гри практично не було: вона постійно
зупинялася свистками, а з компенсованих п’яти хвилин не
провели жодної.
Віктор ЦИГАНКОВ, капітан київського
«Динамо»:
— Не потиснути руку Мораєсу – це було командне рішення… І хоч я не забив, але головне
– перемогла команда. Забивати, віддавати
гольові передачі, робити все, що зможу. Це
завжди в моїй голові. До речі, готовий її поголити під «нуль», якщо ми виграємо цей чемпіонат.
Андрій П’ЯТОВ, голкіпер донецького
«Шахтаря»:
— Момент із голом? Я опорною ногою
підбив собі м’яч і вийшло, що промахнувся.
Начебто після цього все закрили, але вийшло,
що Бесєдін не бив по воротах, а віддав пас.
Звичайно, неприємно, але це життя, різне
буває. Думаю, час є, тільки початок сезону. n

оли збірна України U19
пробилася в когорту з
восьми
команд–учасниць Євро-2018, це вже сприймали як неабиякий успіх! На
самому ж турнірі завданням–
мінімумом юних українських
футболістів було, вочевидь,
п’яте місце (адже воно також
«бронює» путівку на участь у
наступному ЧС — вже серед
20–річних).
Проте у стартовому турі
групового етапу наші козачата
сенсаційно здобувають перемогу над французами з рахунком 2:1 (у складі нашої збірної
забивали київські динамівці: 17–літній «вундеркінд» Георгій
Цітаішвілі та на два роки старший Сергій Булеца)! Граючи в
більшості, ми дотисли надгрізного суперника — два наступних поєдинки в групі французи виграли з однаковим рахунком — 5:0!

К

вже вигравали юнацьке
« «Синьо–жовті»
Євро-2009 — відбувалося воно в нас,

»

в Україні!

Далі українці розійшлися мирно (хоча й пропустили першими) з англійцями — 1:1 (за наших відзначився
18–річний нападник тепер уже першолігового СК «Дніпро-1» Владислав Супряга). А в заключному турі мінімально перемогли турків (другий гол на турнірі Сергія
Булеци!).
Це вихід у півфінал із першого місця в групі! Тож сьогодні
триматимемо кулаки за наших юних земляків у поєдинку з
португальцями!
Результати матчів групового етапу Чемпіонату
Європи U19 та підсумкове турнірне становище:
Група А
1–й тур: Норвегія U19 — Португалія U19 — 1:3; Фінляндія U19 — Італія U19 — 0:1.
2–й тур: Фінляндія U19 — Норвегія U19 — 2:3; Португалія U19 — Італія U19 — 2:3.
3–й тур: Португалія U19 — Фінляндія U19 — 3:0; Італія
U19 — Норвегія U19 — 1:1.
М
1
2
3
4

Збірна
Італія U19
Португалія U19
Норвегія U19
Фінляндія U19

І
3
3
3
3

П
2
2
1
0

Н
1
0
1
0

П
0
1
1
3

РМ
5–3
8–4
5–6
2–7

О
7
6
4
0

Група В
1–й тур: Туреччина U19 — Англія U19 — 2:3; Франція U19
— Україна U19 — 1:2.
2–й тур: Україна U19 — Англія U19 — 1:1; Туреччина U19
— Франція U19 — 0:5.
3–й тур: Україна U19 — Туреччина U19 — 1:0; Англія U19
— Франція U19 — 0:5.
М
1
2
3
4

Збірна
Україна U19
Франція U19
Англія U19
Туреччина U19

І
3
3
3
3

П
2
2
1
0

Н
1
0
1
0

П
0
1
1
3

РМ
4–2
11–2
4–8
2–9

О
7
6
4
0

Сьогодні, 26 липня, у півфіналах зустрічаються:
Україна U19 — Португалія U19 (15:00) та Італія U19 — Франція U19 (19:00).
Тим часом у поєдинку Норвегія U19 — Англія U19 визначать володаря також призового п’ятого місця.
Нагадаємо, що «синьо–жовті» вже вигравали юнацьке Євро-2009 — відбувалося воно в нас, в Україні! А
2000–го наша збірна стала володарем «срібних» нагород
(тоді юнацький турнір проводився ще серед U-18).
Ще про спорт — на с. 15
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Чайнворд «Хрещення Русі»

*


+



*


Газове обладнання,
запчастини.
Комплектація систем
опалення, монтаж, доставка.
м. Луцьк. Тел. 050 736 93 28.



+

-

-

.

ПРОДАМ ОСИПКУ, ВИСІВКИ,
ЗЕРНО.


.


то. 13-14. Син біблійного Адама – означає
«нагорода». 14-15. Життєва активність,
здатність до внутрішнього піднесення. 1516. Священнодійство. 16-17. Молодший
княжий дружинник на Русі. 17-18. Місто,
в якому відбулося хрещення Русі. 18-19.
Одна з християнських чеснот. 19-20. Дія,
вчинок.
Склав Ярослав РОЙКО,
м. Луцьк.
Відповіді — у наступному номері.

1-2. Ім’я баби рівноапостольного князя
Володимира. 2-3. Звеличування якої-небудь видатної особи, події. 3-4. Діяльність,
яка гідна високої оцінки. 4-5. Противник
Христа. 5-6. Те, що сковує волю, позбавляє
свободи. 6-7. У церкві – високий з похилим
верхом столик. 7-8. Річка, в якій хрестився Христос. 8-9. Відзнака заслуг, чеснот.
9-10. Антигуманність, антилюдяність. 1011. Архієрей, владика. 11-12. Щирий друг,
приятель. 12-13. В іудаїзмі – суботнє свяР

Е

Можлива доставка.

К

Л

А

М

(0332) 70–85–72, 050–616–72–00.
ПРИРОДНИЙ
КАМІНЬ
ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ
ТА
ОБЛИЦЮВАННЯ
ЦОКОЛЮ,
ФАСАДУ,
ДЕКОРАТИВНОЛАНДШАФТНИХ
РОБІТ.
ТЕЛ.: 0503781695,
0671584038.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової крихти
та натурального каменю.

Виготовлення та встановлення.
Тел.: (0332) 70 85 72,
(050) 197 68 69.
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ
НА КАМЕНІ.
Тел. 050 616 72 00.

А

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!
РІЄНТІВ!
Мережа освітніх консультантів Україкраїни інформує, що прийом документів у
виші Республіки Польща проводитьсяя
до 15.09.2018 р.
Зарахування на навчання без ЗНО
і вступних екзаменів.
Довідки за тел.: (099)7618493,
(068) 760-26-21.
e-mail: mokulutsk3@gmail.com
Сайт:
С
й moku.com.ua
k
У зв’язку з розширенням виробничих потужностей
м’ясопереробному підприємству потрібні працівники віком
від 20 до 40 років, а саме: ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ D, E, ВАНТАЖНИКИ,
ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ ТА ЖИЛУВАЛЬНИКИ М’ЯСА.
Гідна оплата праці, проживання та харчування за рахунок
підприємства. Адреса: Волинська обл., Локачинський р-н,
с. Мовчанів. Тел. 067 36 11 910.

ПП БУРМАКА Н. П.

28 липня та 4 серпня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування ; анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75G11G75, 20G05G55, моб.: 095G808G20G53,
098G388G88G36, 063G241G25G51.
м. Рівне, тел. (0362) 43G57G58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63G16G16, 63G25G28.

ШЛАКОБЛОКИ

Ліцензія Серія АВ № 539362

(відсівоблоки) 40х20х20 - від 13 грн
40х10х20 - від 10 грн.
(0332) 70 85 72, (050) 512 72 05.
ДОПОМОЖІТЬ
ЗНАЙТИ ЛЮДИНУ
Розшукується Микола Данилович
Федюк,1937 року народження. Ще
8 травня 2018 року він пішов із дому і
не повернувся. Прохання до всіх, хто,
можливо, бачив цього чоловіка, допомогти розшукати його. Телефонувати за номерами: 0664488111,
0972095297 або 102.

Пам’ятаємо, любимо,сумуємо
Волинська обласна організація Національної спілки журналістів України у
глибокій скорботі схиляє свої голови перед
світлою пам’яттю члена
НСЖУ, заслуженого журналіста України, багаторічного редактора відділу
культури обласної громадсько-політичної газети «Радянська Волинь», згодом «Волинь-нова»
Анастасії Володимирівни
ФІЛАТЕНКО,
чиє справедливе, вагоме публіцистичне
слово не одне десятиліття радувало волинян і служило становленню нашої незалежності.
Співчуваємо рідним, друзям
та колегам покійної, яку прийняла
у своє лоно волинська земля. Хай
вона буде для неї пухом, а душа покійної хай оселиться в раю!

Сьогодні минає 8 років, як відійшла у Вічність найрідніша для
нас людина
Віталій
Володимирович
МАЙКО.
Спливає час, а ми не
можемо повірити і змиритися, що його вже немає з нами. На жаль, словами важко загоїти на серці
рану від втрати найдорожчої людини.
Плачуть квіти на могилі,
Спадає краплями роса.
Тебе вернути ми не в силі,
А біль із часом не згаса.
Хто знав нашого Віталія, згадайте
добрим словом, хто пам’ятає —
пом’яніть щирою молитвою. Нехай
милосердний Господь дарує йому
вічний спокій і Царство Небесне.
Вічно сумуючі
рідні.

Ò

■ Футбол

ÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ
30 ëèïíÿ — 5 ñåðïíÿ

з історією для душі!
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Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ÉØËÎÑß ÍÀ ÆÈÒÒß
Вона мовчки брела із Завокзального ринку. Під мостом дістала груди
і почала годувати дитину. Востаннє! Сльози капали на обличчя
немовлятка@дівчинки. А в голові стугоніли слова барона: «Відмовся,
подінь дитину, батько не наш, не «ром»! Дівай її де хочеш, тоді приймемо»

сь уже поїзд рушив зі
станції,
вже
чути
близько перестук ко0
ліс. І вона кидає маленький згор0
ток… Плід великого кохання. Вона
покохала не цигана. Сором для ве0
ликої циганської родини. Поруши0
ла закон предків.
—Боже, та це ж вона кинула ди0
тину, — в останню хвилину, а може
секунду, помітив машиніст тепло0
воза.
Скрегіт гальм, маленький згор0
ток відбився від сталевого коле0
са… Напевно, ангел–хранитель
зглянувся в останню мить над не0
мовлям. Покалічені лише ніжки.
Добрі люди підняли згорток і чим0
дуж у лікарню. Між одіяльцем і пе0
люшками записка…
Ще й сьогодні, хоч минуло біль0
ше двадцяти літ, вона часто читає
цей жовтуватий папірець. Сидячи у

...О

кріслі. Лікарі зробили все можливе
і неможливе, та дівчинка не стала
на ноги. Не пішла.
Будинок дитини, інтернат. Не
розуміла свого становища. Так
хотілося бігти з дітками на двір, на
ковзанку. А тут ще й обморозила
обрізані ніжки. Операційний стіл,
дяді і тьоті в масках. Все це вріза0
лось у пам’ять. «Дядю, пришийте
мені ніжку, я вас дуже, дуже про0
шу». Плакала і просила. Медичних
сестричок кликала мамою. Лікува0
лась довго.

«

ß çîâñ³ì íå êàë³÷êà,
ó ìåíå º îäíà í³æêà
³ äðóãî¿ òðîøêè,
ÿ õîäæó ³ íàâ³òü ìîæó
ïðîá³ãòèñÿ.

06:00, 09:10 Д/ц «Спільноти
тварин» 06:30 Д/ц «Орегонський
путівник» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 07:05 Д/ц «Неповторна
природа» 08:10 Д/ц «Смаки
культур» 09:35 М/с «Гон» 10:00
Додолики 10:15 Хто в домі хазяїн?
10:40 Телепродаж 11:00, 05:35
Д/ц «Гордість світу» 12:00 Д/ц
«Смачні історії» 13:10 РадіоДень
13:40, 15:20 Лайфхак
українською 13:55 Перша шпальта
14:30 Радіо. День 15:30 Т/с
«Гранд готель» 16:50 Т/с «За
службовим обов’язком» 18:00,
00:15 Інформаційна година 19:00
Д/ц «Пліч0о0пліч» 19:25 Д/с «1000
днів для планети» 20:10 Д/с «Жива
природа» 20:30 «Життя на
продаж» 21:25, 03:20 Новини.
Спорт 21:45 Д/с «Велике
фотополювання Дага Гарднера»
22:40 Прем’єра. Т/с «Монро»
23:50, 04:05 #МузLove з Любою
Морозовою 01:10 Розсекречена
історія 02:05 Складна розмова
02:30 До справи

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.35 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00 «Одруження наосліп»
12.40, 14.15, 15.50 «Міняю
жінку»

17.00 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.15, 21.10, 22.05, 23.00 Т/с
«Наші пані у Варшаві. Нові
пригоди» (12+)
23.55 Х/ф «Здійнятися над
сонцем» (16+)
04.00, 04.55 Т/с «Хазяйка»

ІНТЕР

»

Добрі люди вилікували чорня0
вочку, навчили ходити на протезах.
Підростала,
дорослішала
і
усвідомлювала, що вона сирітка,
що в неї немає мами і тата. Прихо0

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ , 30 ЛИПНЯ
УТ1

Підопічні Андрія Тлумака (на
фото) стартували в новому
сезоні з виїзної перемоги

²Â

■ Особливий випадок

Борис МАКСИМЮК,
оповідання з книги «Молитва
під акомпанемент дощу»

Ç³ðêè ïîâåðíóëèñü —
³ «Âîëèíü» ïåðåìîãëà!

12.30 Т/с «Черговий лікар02» (12+)
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар0
2» (16+)
19.45 Ток0шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Громадянин Ніхто»
(16+)
23.30 Х/ф «Чорна діра» (16+)
01.40 Телемагазин

дили в інтернат листи до подруг0
однокласниць. Знаходилися їхні
мами. «А, може, і моя знайдеться,
— думала не раз і не два. — Може,
написати їй лист?» Вихователька
по секрету сказала, що вона наро0
дилась у столиці, що не тутешня.
Мабуть, там і живе її мама?!
Коли всі полягали спати, взяла
аркуш паперу і написала: «Моя
мила матусю, рідненька моя, я так
хочу до тебе. Я зовсім не калічка, у
мене є одна ніжка і другої трошки,
я ходжу і навіть можу пробігтися.
Як усі діти. Дуже хочу тебе поба0
чити. Побачу — і все. Мені важли0
во знати, що у мене є мама. Ти у
мене добра, красива, ти найкра0
ща… Я тобі висилаю два малюноч0
ки. Це ж для мами, моєї мами».
Лист відіслала. І мама їй присни0
лася. Мама, яку вона ніколи не ба0
чила. Чорнява, у широкій спідниці,
червоній кофті з великим намис0
том на шиї. Вона розмовляла з
мамою, дивилася на своїх бра0
тиків із чорними, наче вугілля,
очима. Але сон перервав дзвінкий
голос інтернатівського чергового:
«Підйом!»
Наснилася мама вдруге, нібито
вони вже у світлиці інтернату. Ди0
виться на чорняву жінку, яка дуже0
дуже схожа на неї. І та просить:
«Їдьмо зі мною. Я твоя мама!» —
«Не поїду, моя мама — це вихова0
телька, а батько — директор. Не
поїду». Так і прокинулась у сльозах.
А лист0відповідь прийшов бать0
ку0директору. «Передайте моїй
доньці, щоб не турбувала мене.
Моя сім’я, тим більш другий чо0
ловік, нічого не знають, не сиротіть
моїх двох дітей».
… Пройшов час. Знайшовся
легінь, який покохав сирітку0циган0
ку. Не минають її хату односельці,
кравчиня на всю округу. Кому су0
кенку пошиє, кому — кофтину. Жи0
ве в добрі й достатку. Щонеділі й у
свята молиться у церкві. Не тримає
зла на маму, ставить свічку за її
здоров’я. Бог їй суддя. Але, як і в
дитинстві, часто сниться, що мама
хоче забрати її до себе… ■

Т Б
02.30 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» (16+)
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
СТБ
06.10, 22.40 «Слідство вели... з
04.00 Абзац
06.25 За живе! (16+)
Леонідом Каневським»
05.49, 07.09 Kids Time
07.35 Х/ф «Осінній вальс» (16+) 05.50 М/с «Хай живе король
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 09.45 Зважені та щасливі (12+)
Джуліан»
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
09.00 «Орел і Решка.
07.10 М/ф «Елвін і бурундуки»
15.30 Містичні історії з Павлом
Перезавантаження»
09.00 Х/ф «Планета скарбів»
Костіциним (16+)
10.00 «Навколо М»
10.50 Х/ф «План гри»
17.30, 22.00 Вікна0Новини
11.00 Т/с «Що робить твоя
13.00 Х/ф «Незвичайна
18.00 Т/с «Медики» (16+)
дружина?» (12+)
мандрівка» (16+)
19.55 Хата на тата (12+)
13.00 Х/ф «Невиправний
15.00 Х/ф «Одного разу у
22.45 Х/ф «Дурна кров» (16+)
брехун»
Вегасі» (16+)
14.30 Х/ф «Живіть у радості»
17.00 Х/ф «Еволюція»
ICTV
15.10 «Чекай на мене. Україна»
19.00 Ревізор
17.40 Новини
05.35, 19.20 Надзвичайні новини 22.00 Х/ф «Хай щастить, Чаку!»
18.00, 04.00, 05.15 Ток0шоу
(16+)
06.30 Ранок у великому місті
«Стосується кожного»
00.00 Х/ф «Секс@відео» (18+)
08.45 Факти. Ранок
20.00, 02.25 «Подробиці»
02.00 Т/с «Клініка» (16+)
09.15 Надзвичайні новини.
20.40 Т/с «Східні солодощі» (12+)
Підсумки
МЕГА
00.25 Т/с «Тільки про кохання»
10.10 Антизомбі. Дайджест
03.00 «Код доступу»
11.10, 13.20 Секретний фронт 06:00 Бандитська Одеса
03.25 «Орел і Решка. Курортний 12.45, 15.45 Факти. День
07:35, 14:00 Правда життя
сезон»
08:35, 16:50 Левиний рик
13.45 Х/ф «Загублений світ»
04.45 «Top Shop»
09:30 Дикий Індокитай
(16+)
15.35, 16.20 Х/ф «Індіана Джонс 10:30 Дракула та інші
УКРАЇНА
11:30 Україна: забута історія
і Королівство
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
кришталевого черепа» 12:15 Прокляття скіфських
Україною
курганів
18.45, 21.10 Факти. Вечір
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
20.20 Багач0Бідняк. Реаліті0шоу 13:10 Органи на експорт
19.00, 23.00, 02.10
15:00 Прокляття двійників Титаніка
21.30 Т/с «Менталіст» (16+)
Сьогодні
23.50 Т/с «Винищувачі02. Останній 15:55, 21:50 Полювання
09.30, 03.00 Зірковий шлях
на рибу0монстра
бій» (16+)
10.30, 04.40 Реальна містика
17:50 Подорож на край всесвіту
00.55 Т/с «Невиправні» (16+)

18:40 Битва цивілізацій
19:40 Їжа богів
20:40 Речовий доказ
22:45 Під іншим кутом
23:40 Смертельний двобій
00:30 Титанік: народження
легенди
01:35 Великі українці
04:30 Містична Україна

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 00.50 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
16.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
01.40 «Нічне життя»

емпіонат України з
футболу, Перша
ліга. 1 тур. «Зірка»
(Кропивницький)
—
Фото fcvolyn.net.
«Волинь» (Луцьк) — 0:2
(0:1 – Денис Кожанов, 45+3 хв., з пенальті; 0:2 –
Дмитро Козьбан, 70 хв.)
22 липня. Кропивницький. Стадіон «Зірка».
1330 глядачів.
«Волинь»: Богдан Когут, Сергій Петько (Рудольф
Сухомлинов, 64 хв.), Валерій Болденков, Міха Горо0
певшек, Василь Курко, Іван Цюпа, Олег Герасимюк,

Ч

«

Ó ñóáîòó, 28 ëèïíÿ, î 18:00
«Âîëèíü» ïðèéìàº âäîìà ïîòóæíèé
õàðê³âñüêèé «Ìåòàë³ñò 1925».

»

Хагназарі Сіаваш (Олексій Зінкевич, 88 хв.), Денис Ко0
жанов (Владислав Кравченко, 90 хв.), Володимир Ко0
робка (Олександр Климець, 80 хв.), Дмитро Козьбан
(Ігор Карпенко, 76 хв.).
«Волинь» до нового сезону готувалася з новим
наставником — 390річним екс0голкіпером львівських
«Карпат» Андрієм Тлумаком. Тренерський штаб запро0
сив цілу низку новачків — щоправда, декого з них пра0
вильніше називати «поверненцями», адже в Луцьку во0
ни вже грали. Ну от, приміром, які новачки із Сергія
Сімініна, Міхи Горопевшека чи Дмитра Козьбана?!
До речі, саме Козьбан заробив для своєї команди у
компенсовані хвилини першого тайму право на про0
биття пенальті, який реалізував Денис Кожанов — чи
не «найзірковіше» посилення «Волині» у міжсезоння.
Ну а на 700й хвилині Козьбан ще й забив, ставши
справжнім героєм поєдинку!
Здавалося б, лишилося заспокоїтися й довести
матч до логічної перемоги… Де там! Невдовзі Іван Цю0
па (перебрався до Луцька цього літа якраз із Кропив0
ницького!) заробляє другу жовту картку і залишає лу0
чан у меншості. Щоправда, на підсумковий рахунок це
не вплинуло.
Впевнена стартова перемога лучан, яка дає нам
підстави вірити, що цей сезон буде таки оп0
тимістичнішим за два попередні!
У 20му турі в суботу, 28 липня, о 18.00 «Волинь»
приймає вдома потужний харківський «Металіст 1925».
Результати 1@го туру: «Прикарпаття» — «Балка0
ни» — 0:1; «Гірник–Спорт» — «Суми» — 1:2; «Інгулець»
— «Авангард» — 2:4; «Колос» — «Кобра» — 4:0; «Мико0
лаїв» — «Оболонь–Бровар» — 0:0; «Рух» — «Дніпро01»
— 1:3; «Зірка» — «Волинь» — 0:2; «Металіст 1925» —
«Агробізнес» — 2:0.
Ще про спорт читайте на с. 13.

ZIK

ФУТБОЛ1

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
«Торбинка чарівника» 08:00,
09:00, 11:00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08:15, 09:10 Д/ф
«Дзеркало історії» 09:55, 11:15,
16:10, 17:15, 18:10 Перші про
головне. Коментарі 12:00 Докаz
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини 13:15 Перші про
головне. День. Коментарі 15:15
Між своїми 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко 21:00
Перші про головне. Підсумки
21:35 Гра з вогнем 22:30 Гра в
класику з Сергієм Рахманіним
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 02:40 Гараж
03:40 Художній фільм

06.00, 08.00, 10.00, 12.05,
14.10, 15.30, 17.45,
20.05, 22.30 Топ0матч
06.10 Сталь 0 Верес. Чемпіонат
України
08.10 Ювентус 0 Реал. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.15 Вест Гем 0 Арсенал.
Чемпіонат Англії
12.20 Олімпіакос 0 Спортінг. Ліга
чемпіонів УЄФА
14.35, 03.00 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
15.55 Істанбул 0 Севілья. Плей0оф.
Ліга чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
18.15 Шахтар 0 Брондбю.
Контрольна гра
20.35 Наполі 0 Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
22.45 Арсенал 0 Челсі. Чемпіонат
Англії
00.35 Огляд матчів 1/8 фіналу.
Ювентус/Тоттенгем. Ліга
чемпіонів УЄФА
01.15 Зальцбург 0 Марсель. Ліга
Європи УЄФА

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
19:00 Новини 09:00 «Енеїда»
13:40 «Тема дня». Сурдопереклад
14:10 РадіоДень «Модуль знань»
14:50 Світло 15:45 «Едера»
(Лайфхаки з української мови)
16:08 Д/ф «Сонар» 17:10 «Пліч0
о0пліч» 17:36 Д/ф «Рейд. Сила
нескорених» 18:31 Д/с
«Незвичайні культури» 19:20
«Тема дня» («Прямий» ефір) 19:46
«Сонар» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00 КультУра! 06.30, 13.00
Огляд світових подій 07.00
Новини «На Часі» Підсумки тижня
07.30 На Часі 08.00, 09.00
Новини «На часі». Підсумки тижня
08.30, 02.00 На Часі 09.30,
ТЕТ
15.30 Уроки тітоньки Сови 09.35
06.00 Байдиківка
М/с «Острів Пахапахау» 10.00,
06.30 ТЕТ Мультиранок
19.15, 03.00 Т/с «Справа Дойла»
09.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
UA: РІВНЕ
2+2
11.00 Серіал «Усі жінки 0 відьми» 07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий 10.45, 18.30, 19.05, 20.00,
00.30, 03.45 Як це було 11.00,
12.00 Битва салонів
06.00 Мультфільми
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
17.00 Знай більше! 12.00, 22.00
08.00, 01.50 «Нове Шалене відео 13.00, 17.00 Чотири весілля
13.30, 17.00, 19.00, 20.40
Т/с «За службовими обов’язками»
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу Новини 09.00 Кулінарно0
по0українськи»
13.30 Євромакс 14.00 Джем
під Полтавою
09.00, 18.15 «Спецкор»
літературне шоу «Енеїда» 13.40
15.00, 23.00 У фокусі Європа
15.00, 03.20 Віталька
09.35, 18.50 «ДжеДАІ»
Суботня тема 14.10 Радіодень
15.35 М/с «Друзі янголів» 16.15
10.10 Т/с «Опер за викликом02» 16.00, 02.30 Панянка0селянка
«Модуль знань» 14.50 «Світло»
Концерт «Мир заради дітей» 1 ч.
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
(16+)
15.45 «Едера». Лайфхаки з
18.00 На Часі 18.45, 21.30,
Володька
14.00 Х/ф «Чужий» (16+)
української мови 15.55 «Едера»
18.30 Країна У
16.15 Х/ф «Вціліла» (16+)
Лайфхаки з української літератури 00.00, 02.30 Новини «На Часі»
21.00 Серіал «Село на мільйон» 16.10, 19.50 Д/с «Сонар» 17.10 19.00 Вголос 20.10 Все про
19.25 Т/с «Команда» (16+)
спорт 21.00 На Часі 23.30 На
22.00 Готель Галіція
21.35 Прем’єра! Т/с «Касл04»
Д/ф «Пліч0о0пліч» 17.40 Т/ф
23.00 ЛавЛавCar 2
23.10 Х/ф «Транзит» (18+)
«Леонід Осика» 18.30 Т/с «Смаки Часі 00.45 «Ми 0 єдині, Україна
00.30 Серіал «Якось у казці»
в нас одна»
00.55 Т/с «Моссад» (16+)
культур» Італія 19.25 Тема дня

Â ² Â Ò Î Ð Î Ê , 31 ЛИПНЯ
УТ1
06:00, 09:10 Д/ц «Спільноти
тварин» 06:30 Д/ц «Орегонський
путівник» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 07:05 Д/ц «Неповторна
природа» 08:10 Д/ц «Смаки
культур» 09:35 М/с «Гон» 10:00
Додолики 10:15 Хто в домі хазяїн?
10:40 Телепродаж 11:00, 05:35
Д/ц «Гордість світу» 12:00 Д/ц
«Смачні історії» 13:10 РадіоДень
13:40, 15:20 Лайфхак
українською 13:55, 02:05
Складна розмова 14:30 Радіо.
День 15:25 Т/с «Гранд готель»
16:50 Т/с «За службовим
обов’язком» 18:00, 00:15
Інформаційна година 19:00
Перший на селі 19:25 Д/с «1000
днів для планети» 20:10 Д/с «Жива
природа» 20:30 Наші гроші 21:25,
03:20 Новини. Спорт 21:45 Д/с
«Велике фотополювання Дага
Гарднера» 22:40 Т/с «Монро»
23:50, 04:05 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем

20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Наші
пані у Варшаві. Нові
пригоди» (12+)
23.00 Х/ф «Ілюзіоніст» (16+)
01.10, 04.10, 05.00 Т/с
«Хазяйка»

21.00 Т/с «Громадянин Ніхто»
(16+)
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину» (16+)

СТБ

06.30 За живе! (16+)
07.45 Т/с «Тато Ден» (16+)
09.45 Зважені та щасливі (12+)
06.00 Мультфільм
06.15, 22.40 «Слідство вели... з 13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом
Леонідом Каневським»
Костіциним (16+)
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 17.30, 22.00 Вікна>Новини
18.05 Т/с «Медики» (16+)
09.00 «Орел і Решка.
20.00 Слідство ведуть
Перезавантаження»
екстрасенси (16+)
10.00 «Навколо М»
22.45 Х/ф «Дурна кров» (16+)
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+)
ICTV
13.00 Х/ф «Вийти заміж за
капітана»
05.35, 20.20 Громадянська
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
оборона
17.40 Новини
06.30 Ранок у великому місті
18.00, 04.00, 05.15 Ток>шоу
08.45, 04.30 Факти. Ранок
«Стосується кожного»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
20.00, 02.25 «Подробиці»
10.10 Багач>Бідняк. Реаліті>шоу
20.35 Т/с «Східні солодощі» (12+) 11.10 Стоп>5
00.25 Т/с «Тільки про кохання»
12.10, 13.20 Х/ф
«Максимальний ризик»
УКРАЇНА
(16+)
1+1
12.45, 15.45 Факти. День
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
14.55, 16.20 Х/ф «Мерлін» 1 с.
Україною
«Сніданок з 1+1»
17.15 Скетч>шоу «На трьох» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
17.30, 21.30 Т/с «Менталіст»
19.00, 23.00, 03.20
05.35 ТСН: «Телевізійна
(16+)
Сьогодні
служба новин»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
09.30, 04.10 Зірковий шлях
09.30 «Чотири весілля»
22.45 Т/с «Винищувачі>2. Останній
10.30, 04.40 Реальна містика
10.50 «Одруження наосліп»
бій» (16+)
12.30 Т/с «Черговий лікар>2» (12+)
12.45, 14.20, 15.50 «Міняю
14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар> 00.50 Т/с «Невиправні» (16+)
жінку»
01.45 Т/с «Таємниці та брехня»
2» (16+)
17.00 Т/с «Моє чуже життя» (12+) 19.45 Ток>шоу «Говорить Україна»
(12+)

ІНТЕР

06:00, 09:10 Д/ц «Спільноти
тварин» 06:30 Д/ц «Орегонський
путівник» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 07:05 Д/ц «Неповторна
природа» 08:10, 12:00 Д/ц
«Смаки культур» 09:35 М/с «Гон»
10:00 Додолики 10:15 Хто в домі
хазяїн? 10:40 Телепродаж 11:00,
05:35 Д/ц «Гордість світу» 12:25
Д/ц «Смачні історії» 13:10
РадіоДень 13:40, 15:20 Лайфхак
українською 13:55 Наші гроші
14:30 Радіо. День 15:30 Т/с
«Гранд готель» 16:50 Т/с «За
службовим обов’язком» 18:00,
00:15 Інформаційна година 19:00
Д/с «Дешевий відпочинок» 19:25
Д/с «1000 днів для планети» 20:10
Д/с «Жива природа» 20:30, 02:05
Складна розмова 21:25, 03:20
Новини. Спорт 21:40 Д/с
«Найекстремальніший» 22:40 Т/с
«Монро» 23:50, 04:05 #БібліоFUN
з Ростиславом Семківим 01:10
Розсекречена історія

20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Наші
пані у Варшаві. Нові
пригоди» (12+)
23.00 Х/ф «Хоробре серце»
04.15, 05.05 Т/с «Хазяйка»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.15, 22.40 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
09.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+)
13.00 Х/ф «Баламут»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 04.05, 05.15 Ток>
шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.35 Т/с «Східні солодощі» (12+)
00.30 Т/с «Тільки про кохання»
03.00 «Код доступу. Сюжети»
03.25 «Орел і Решка. Курортний
сезон»
04.45 «Top Shop»

14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар>
2» (16+)
19.45 Ток>шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Громадянин Ніхто»
(16+)
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Місце
злочину» (16+)

СТБ
06.25 За живе! (16+)
07.40 Т/с «Тато Ден» (16+)
09.40 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна>Новини
18.05 Т/с «Медики» (16+)
20.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
22.45 Х/ф «Дурна кров» (16+)

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10 Стоп>5
12.10, 13.25 Х/ф «Мерлін» 1 с.
1+1
12.45, 15.45 Факти. День
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
14.45, 16.20 Х/ф «Мерлін» 2 с.
УКРАЇНА
«Сніданок з 1+1»
17.05 Скетч>шоу «На трьох» (16+)
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
17.30 Т/с «Менталіст» (16+)
Україною
05.35 ТСН: «Телевізійна
18.45, 21.15 Факти. Вечір
07.00,
08.00,
09.00,
15.00,
служба новин»
20.20 Секретний фронт
19.00,
23.00,
03.20
09.30 «Чотири весілля»
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
Сьогодні
10.55 «Одруження наосліп»
22.50 Т/с «Життя і пригоди Мишка
09.30,
04.10
Зірковий
шлях
12.40, 14.10, 15.45 «Міняю
Япончика» (16+)
10.30,
04.40
Реальна
містика
жінку»
00.45 Т/с «Таємниці та брехня»
16.55 Т/с «Моє чуже життя» (12+) 12.30 Т/с «Черговий лікар>2» (12+)
(12+)

УТ1

20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Наші
пані у Варшаві. Нові
пригоди» (12+)
23.00 Х/ф «Отримайте багаж»
(12+)
00.55, 01.55, 04.45 Т/с
«Хазяйка»

ІНТЕР
06.00, 05.20 Мультфільм
06.15, 22.40 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
09.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
11.00 Т/с «Що робить твоя
дружина?» (12+)
13.00 Х/ф «Самотня жінка
бажає познайомитися»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 03.25 Ток>шоу «Стосується
кожного»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.35 Т/с «Східні солодощі» (12+)
00.25 Т/с «Тільки про кохання»
03.00 «Код доступу. Сюжети»
04.50 «Top Shop»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 00.50 Т/с «Клініка»
(16+)
03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 02.30 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 06.49 Kids Time
05.50 М/с «Хай живе король
Джуліан»
06.50 Ревізор. Крамниці
10.40 Таємний агент + Таємний
агент. Пост>шоу
17.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «Кур’єр» (16+)
23.00 Зоряні яйця (12+)

14.30, 15.25 Т/с «Жіночий лікар>
2» (16+)
19.45 Ток>шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Громадянин Ніхто»
(16+)
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Кіберпростір»
(16+)

СТБ
06.40 За живе! (16+)
07.55 Т/с «Тато Ден» (16+)
09.55 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна>Новини
18.05 Т/с «Медики» (16+)
20.00 Я соромлюсь свого тіла
(16+)
22.45 Х/ф «Дурна кров» (16+)
00.55 Я соромлюсь свого тіла
(18+)

ICTV

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
1+1
10.10 Секретний фронт
11.15 Стоп>5
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
УКРАЇНА
12.15, 13.25 Х/ф «Мерлін» 2 с.
«Сніданок з 1+1»
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
12.45, 15.45 Факти. День
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
Україною
14.50, 16.20 Х/ф «Подорож до
05.35 ТСН: «Телевізійна
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
центру Землі» 1 с.
служба новин»
19.00, 23.00, 02.15
17.15 Скетч>шоу «На трьох» (16+)
09.30 «Чотири весілля»
Сьогодні
17.30 Т/с «Менталіст» (16+)
11.05 «Одруження наосліп»
09.30, 03.00 Зірковий шлях
18.45, 21.10 Факти. Вечір
13.00, 14.30, 15.55 «Міняю
10.30,
04.40
Реальна
містика
20.20 Інсайдер
жінку»
12.30
Т/с
«Черговий
лікар>2»
(12+)
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
17.00 Т/с «Моє чуже життя» (12+)

01:30 Великі тирани
02:20 Містична Україна
03:50 Скептик
05:40 Бандитська Одеса

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 00.50 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
16.00, 00.00 «Орел і Решка. На
краю світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
01.45 «Нічне життя»

Ранок. Новини 08:15, 09:10 Д/ф
«Дзеркало історії» 09:55, 11:15,
17:15, 18:10 Перші про головне.
Коментарі 12:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 13:00, 15:00
Перші про головне. День. Новини
13:15 Перші про головне. День.
Коментарі 15:15 Між своїми 16:00
Перші про головне. День.
Дайджест 16:10 Перші про
головне.Коментарі 17:00, 19:00
Перші про головне. Вечір. Новини
18:00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 Хард>ток>шоу «DROZDOV»
21:00 Перші про головне.
Підсумки 21:35 Ток>шоу «Злий
дім» 23:00 Громадська
прокуратура 23:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 02:40
Гараж 03:40 Художній фільм

ТЕТ

ФУТБОЛ1
06.00, 08.00, 12.05, 14.10,
15.30, 17.45, 20.05 Топ>
матч
06.10 Зірка > Олександрія.
Чемпіонат України
08.10 Реал > Ювентус. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 Арсенал > Ньюкасл.
Чемпіонат Англії
12.20 Спортінг > Барселона. Ліга
чемпіонів УЄФА
14.35, 03.00 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
15.55 Севілья > Істанбул. Плей>оф.
Ліга чемпіонів УЄФА
18.15 Шахтар > ЦСКА (Софія).
Контрольна гра
20.35 Шахтар > Ман Сіті. Ліга
чемпіонів УЄФА
22.45 Ман Сіті > МЮ. Чемпіонат
Англії
00.35 Огляд матчів 1/8 фіналу.
Челсі/Барселона. Ліга
чемпіонів УЄФА

Сумська» 18.00 Т/ф «Люди Х.
Генна інженерія» 18.30 Т/с «Смаки
культур» Корея

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
19:00 Новини 09:00 Серіал «Кров і
Троянда» 13:40 «Тема дня» 14:10
РадіоДень «Модуль знань» 14:50
Світло 15:45 Wise Cow (100 років
історії) 16:08, 19:46 Д/с
«Незвідані шляхи» 17:10 «До
справи» 17:26 Д/ф «Кенгір. Сорок
днів свободи» 18:31 Д/с «Смаки
культур» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00 КультУра! 06.30 У фокусі
2+2
06.00 Байдиківка
Європа 07.00, 08.00, 09.00,
МЕГА
06.30 ТЕТ Мультиранок
06.00 Мультфільми
18.45, 21.30, 00.00, 02.30
06:00 Бандитський Київ
09.45 Х/ф «Пані Метелиця»
08.00, 03.10 «Облом.UA.»
Новини «На Часі» 07.30, 23.30
07:35, 14:00 Правда життя
11.00
Серіал
«Усі
жінки
>
відьми»
09.35, 18.15 «Спецкор»
На Часі 08.30, 02.00 На Часі
08:35, 16:50 Левиний рик
12.00
Битва
салонів
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
09.30, 15.30 Уроки тітоньки
09:30 Дикий Індокитай
13.00, 21.00 Серіал «Село на
10.55,
17.15
«Загублений
світ»
Сови 09.35, 15.35 М/с «Друзі
UA: РІВНЕ
10:30 Легендарні замки України
мільйон»
13.00,
01.55
«Нове
Шалене
відео
янголів» 10.15, 03.00 Т/c
11:30 Україна: забута історія
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу 07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий «Справа Дойла» 11.00, 17.00
по>українськи»
12:15 Шосте чуття. Дар чи
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
під Полтавою
15.20 Х/ф «Нікова помста» (16+)
Знай більше! 12.00, 22.00 Т/с
прокляття?
13.30, 17.00, 19.00, 20.40
15.00, 03.20 Віталька
19.25 Т/с «Команда» (16+)
«За службовими обов’язками»
13:10 Зворотний бік Місяця
Новини 09.00 Х/ф «Яструб і
16.00, 02.30 Панянка>селянка
13.00 Завтра сьогодні 13.30 Все
15:00, 23:40 Смертельний двобій 21.35, 23.10 Прем’єра! Т/с
голубка» 4 с. 13.40, 19.25 Тема про спорт 14.15 Джем 15.00,
17.00 Чотири весілля
«Касл>4»
15:55, 21:50 Полювання
дня
14.10
Радіодень
«Модуль
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
01.00 Т/с «Моссад» (16+)
23.00 Глобал 3000 16.15 Концерт
на рибу>монстра
знань» 14.50 «Світло» 15.45 Лекції «Мир заради дітей» 2 ч. 18.00 На
Володька
17:50 Подорож на край всесвіту
Wiseсow.
100
років
історії
15.55
ZIK
18.30 Країна У
Часі 18.30, 19.05, 20.50, 03.45
18:40 Битва цивілізацій
«Едера» Лайфхаки з української
Як це було 19.00, 20.45 Вголос
07:00 Перші про головне. Ранок. 22.00 Готель Галіція
19:40 Їжа богів
літератури
16.10,
19.45
Д/с
23.00
ЛавЛавCar
2
19.15 Відкрита влада. МІСТО
Дайджест 07:15 Дитяча програма
20:40, 00:30 Речовий доказ
«Незвідані
шляхи»
17.10
Ток>шоу
00.30
Серіал
«Якось
у
казці»
21.00 На Часі 00.30 Євромакс
«Торбинка чарівника» 08:00,
22:45 Під іншим кутом
«До
справи»
17.35
Т/ф
«Наталія
01.30
Теорія
зради
01.00 Музика гідності 1 ч.
09:00, 11:00 Перші про головне.

02.35 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» (16+)
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)

01:30 Великі тирани
02:20 Містична Україна
03:10 Леонід Биков. Зустрічна
смуга
03:50 Володимир Басов. Бігун на
довгі дистанції
04:40 Мерилін Монро
05:20 Квітка Цісик

К1

НОВИЙ КАНАЛ

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
03.00, 02.35 Зона ночі
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
03.50 Абзац
08.15 Т/с «Дикий ангел»
05.49, 07.09 Kids Time
09.10, 00.45 «Орел і Решка.
05.50 М/с «Хай живе король
Шопінг»
Джуліан»
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
07.10 Ревізор. Крамниці
Ювілейний сезон»
11.10 Таємний агент + Таємний
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
агент. Пост>шоу
та пекло»
17.00 Х/ф «Хай щастить, Чаку!»
14.00 «Орел і Решка. Незвідана
(16+)
Європа»
19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф «Куленепробивний» 16.00, 23.50 «Орел і Решка. На
краю світу»
(16+)
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Зоряні яйця (12+)
01.40 «Нічне життя»
00.50 Т/с «Клініка» (16+)

ZIK

ФУТБОЛ1

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
«Торбинка чарівника» 08:00,
09:00, 11:00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08:15, 09:10 Д/ф
«Дзеркало історії» 09:55, 11:15,
13:15, 16:10, 17:15, 18:10 Перші
про головне. Коментарі 12:00,
20:00 HARD з Влащенко 13:00,
15:00 Перші про головне. День.
Новини 15:15 Між своїми 16:00
Перші про головне. День.
Дайджест 17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18:00
Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
21:00 Перші про головне.
Підсумки 21:35 Гра Z вогнем
22:30 Перші другі 23:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

06.00, 08.00, 12.05, 14.10,
15.30, 17.45, 20.05,
00.55 Топ>матч
06.10 Ворскла > Шахтар.
Чемпіонат України
08.10 Баварія > Реал. 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 Вест Бромвіч > МЮ.
Чемпіонат Англії
12.20 Ювентус > Спортінг. Ліга
чемпіонів УЄФА
14.35, 03.00 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
15.55 Ліверпуль > Севілья. Ліга
чемпіонів УЄФА
18.15 Шахтар > Аустрія.
Контрольна гра
20.35 Шахтар > Рома. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
22.45 Динамо > Шахтар.
Суперкубок України 2015

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Принц<ведмідь»
2+2
МЕГА
11.00 Серіал «Усі жінки > відьми»
06.00
Мультфільми
12.00 Битва салонів
06:00 Бандитська Одеса
08.00, 01.55 «Нове Шалене відео 13.00, 21.00 Серіал «Село на
07:35, 14:00 Правда життя
по>українськи»
мільйон»
08:35, 16:50 Левиний рик
09.35, 18.15 «Спецкор»
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу
09:30 Дикі острови
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
під Полтавою
10:30 Там, де нас нема
10.55, 17.10 «Загублений світ» 15.00, 03.20 Віталька
11:30 Україна: забута історія
12.55 «Помста природи»
16.00, 02.30 Панянка>селянка
12:15 Прокляття відьом
13.55 Х/ф «Хмарний атлас»
17.00 Чотири весілля
13:10 Полювання на НЛО
(16+)
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
15:00, 23:40 Смертельний двобій
19.25 Т/с «Команда» (16+)
Володька
15:55, 21:50 Полювання
21.35, 23.10 Прем’єра! Т/с
18.30 Країна У
на рибу>монстра
«Касл>4»
22.00 Готель Галіція
17:50, 22:45 Під іншим кутом
01.00 Т/с «Моссад» (16+)
23.00 ЛавЛавCar 2
18:40 Їжа богів
03.10
«Облом.UA.»
00.30 Серіал «Якось у казці»
20:40, 00:30 Речовий доказ

Т Б

× Å Ò Â Å Ð , 2 СЕРПНЯ
06:00, 09:10 Д/ц «Спільноти
тварин» 06:30 Д/ц «Орегонський
путівник» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 07:05 Д/ц «Неповторна
природа» 08:10 Д/ц «Смаки
культур» 09:35 М/с «Гон» 10:00
Додолики 10:15 Хто в домі хазяїн?
10:40 Телепродаж 11:00, 05:35
Д/ц «Гордість світу» 11:25 Д/ц
«Незвичайні культури» 12:00
Енеїда 12:25 Д/ц «Смачні історії»
13:10 РадіоДень 13:40 Лайфхак
українською 13:55, 02:30 До
справи 14:30 Радіо. День 15:25
Т/с «Гранд готель» 16:50 Т/с «Дірк
Джентлі» 18:00, 00:15
Інформаційна година 19:00
#ВУКРАЇНІ 19:25 Д/с «1000 днів
для планети» 20:10 Д/с «Жива
природа» 20:30 Схеми. Корупція в
деталях 21:25, 03:20 Новини.
Спорт 21:40 Д/с
«Найекстремальніший» 22:40 Т/с
«Монро» 23:50, 04:05 #NeoСцена
з Олегом Вергелісом

02.35 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» (16+)
04.05 Скарб нації

Т Б

Ñ Å Ð Å Ä À , 1 СЕРПНЯ
УТ1

Т Б

К1

06.30 «TOP SHOP»
22.50 Т/с «Життя і пригоди Мишка 07.40 «TiBi Абетка»
Япончика» (16+)
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
00.45 Т/с «Таємниці та брехня»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
(12+)
09.10, 00.50 «Орел і Решка.
Шопінг»
НОВИЙ КАНАЛ 12.00, 20.00
«Орел і Решка.
03.00, 02.35 Зона ночі
Ювілейний сезон»
03.20 Абзац
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
04.59, 06.19 Kids Time
та пекло»
05.00 М/с «Хай живе король
14.00 «Орел і Решка. Незвідана
Джуліан»
Європа»
06.20 Ревізор. Крамниці
16.00, 23.50 «Орел і Решка. На
10.20 Таємний агент + Таємний
краю світу»
агент. Пост>шоу
22.00 «Вірю не Вірю»
17.00 Х/ф «Куленепробивний»
2+2
(16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
06.00 Мультфільми
21.10 Х/ф «Круті стволи» (16+) 08.00 Відеобімба
23.00 Зоряні яйця (12+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
00.55 Т/с «Клініка» (16+)
10.55, 17.15 «Загублений світ»
02.30 Служба розшуку дітей
13.00, 03.25 «Облом.UA.»
МЕГА
15.30, 01.00 Х/ф «40 днів та
ночей» (16+)
06:00 Бандитський Київ
19.25 Т/с «Команда» (16+)
07:35, 14:00 Правда життя
21.35 Прем’єра! Т/с «Касл>5»
08:35, 16:50 Левиний рик
23.10 Т/с «Касл>4» (16+)
09:30 Дикі острови
02.35 «Нове Шалене відео
10:30 Там, де нас нема
по>українськи»
11:30 Україна: забута історія
12:15, 02:20 Містична Україна
ZIK
13:10 Академік Корольов
15:00, 23:40 Смертельний двобій 07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
15:55, 21:50 Полювання
«Торбинка чарівника» 08:00,
на рибу>монстра
09:00, 11:00 Перші про головне.
17:50 Під іншим кутом
Ранок. Новини 08:15, 09:10 Д/ф
18:40 Їжа богів
«Дзеркало історії» 09:25 Добрий
19:40 Битва цивілізацій
ZIK 09:55, 11:15, 13:15, 16:10,
20:40, 00:30 Речовий доказ
17:15, 18:10 Перші про головне.
22:45 Цікаво.com

UA: РІВНЕ
07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 19.00, 20.40
Новини 09.00 Х/ф «Яструб і
голубка» 5 с. 13.40, 19.25 Тема
дня 14.10 Радіодень «Модуль
знань» 14.50 «Світло» 15.45 Лекції
Wiseсow. 100 років мистецтва
15.55 «Едера» Лайфхаки з
української літератури 16.10,
19.50 Д/с «Неповторна природа»
16.35, 20.15 Д/с «Таємниці
підводного світу» 17.10 Програма
розслідувань «Наші гроші» 17.35
Т/с «Ігор Білозір.На зламі епох»

08.10 Реал > Баварія. 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 Арсенал > Ліверпуль.
Чемпіонат Англії
12.20 Спортінг > Ювентус. Ліга
чемпіонів УЄФА
14.35, 03.00 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА
15.55 Спартак > Севілья. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра
18.15 Шахтар > Вітесс.
Контрольна гра
20.35 Рома > Шахтар. 1/8 фіналу.
ТЕТ
Ліга чемпіонів УЄФА
22.45 Шахтар > Динамо.
06.00 Байдиківка
Суперкубок України 2016
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Братик і сестричка» 01.10 Марсель > Зальцбург. Ліга
Європи УЄФА
11.00 Серіал «Усі жінки > відьми»
03.55 Борнмут > Ліверпуль.
12.00 Битва салонів
Чемпіонат Англії
13.00, 21.00 Серіал «Село на
мільйон»
UA: РІВНЕ
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу
під Полтавою
07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий
15.00, 03.20 Віталька
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
16.00, 02.30 Панянка>селянка
13.30, 17.00, 19.00, 20.40
17.00 Чотири весілля
Новини 09.00 Х/ф «Яструб і
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
голубка» 6 с. 13.40, 19.25 Тема
Володька
дня 14.10 Радіодень «Модуль
18.30 Країна У
знань» 14.50 «Світло» 15.45 Лекції
22.00 Готель Галіція
Wiseсow. 100 років кіно 15.55
23.00 ЛавЛавCar 2
«Едера» Лайфхаки з української
05.50 Корисні підказки
літератури 16.10, 19.50 Д/с
«Неповторна природа» 16.35,
ФУТБОЛ1
20.15 Д/с «Таємниці підводного
світу» 17.10 Ток>шоу «Складна
06.00, 08.00, 12.05, 14.10,
розмова» 17.40 Т/ф «Марія
15.30, 17.45, 20.05,
Приймаченко» 18.05 Т/ф
01.05 Топ>матч
«Відлуння віків. Олександрія»
06.10 Олександрія >
Чорноморець. Чемпіонат 18.30 Т/с «Смаки культур»
Афганістан
України

Коментарі 12:00 Хард>ток>шоу
«DROZDOV» 13:00, 15:00 Перші
про головне. День. Новини 15:15
Між своїми 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 Докаz 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:35 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
23:00 Стежками війни 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02:40 Гараж

18.30 Т/с «Смаки культур»
Франція

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
19:00 Новини 09:00 Серіал «Кров і
Троянда» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 РадіоДень
«Модуль знань» 14:50 Світло
15:45 Wise Cow (100 років
мистецтва) 16:08, 19:46 Д/с
«Неповторна природа» 16:34,
20:10 Д/с «Таємниці підводного
світу» 17:10 «Наші гроші» 17:36
Д/ф «Командарм» 18:31 Д/с
«Смаки культур» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС
06.00 КультУра! 06.30 Глобал
3000 07.00, 08.00, 09.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
Часі» 07.30, 23.30 На Часі 08.30,
02.00 На Часі 09.30, 15.30 Уроки
тітоньки Сови 09.35, 15.35 М/с
«Друзі янголів» 10.15, 03.00 Т/c
«Справа Дойла» 11.00, 17.00
Знай більше! 12.00, 22.00 Т/с «За
службовими обов’язками» 13.00 У
фокусі Європа 13.30 Відкрита
влада. МІСТО 15.00 Євромакс
16.15 Музика гідності 1 ч. 18.00
На Часі 18.30, 19.05, 20.50,
03.45 Як це було 19.00, 20.45
Вголос 19.15 Відкрита влада.
ОБЛАСТЬ 21.00 На Часі 00.30
Завтра сьогодні 01.00 Музика
гідності 2 ч.

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
19:00 Новини 09:00 Серіал «Кров і
Троянда» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 Надвечір’я.
Долі 14:40 «Мистецькі історії»
14:50 Світло 15:45 Wise Cow (100
років кіно) 16:08, 19:46 Д/с
«Неповторна природа» 16:34,
20:10 Д/с «Таємниці підводного
світу» 17:10 «Складна розмова»
17:36 Д/ф «Б.Гаврилишин: «Місія >
Свобода» 18:31 Д/с «Незвичайні
культури» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС
06.00 КультУра! 06.30, 15.00
Завтра сьогодні 07.00, 08.00,
09.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі» 07.30,
23.30 На Часі 08.30, 02.00 На
Часі 09.30, 15.30 Уроки тітоньки
Сови 09.35, 15.35 М/с «Друзі
янголів» 10.15, 03.00 Т/c «Справа
Дойла» 11.00, 17.00 Знай більше!
12.00, 22.00 Т/с «За службовими
обов’язками» 13.00 Євромакс
13.30 Відкрита влада. ОБЛАСТЬ
16.15 Все про спорт 18.00 На Часі
18.30, 19.05, 20.50, 00.45,
03.45 Як це було 19.00, 20.45
Вголос 19.15 Запитай у депутата
21.00 На Часі 23.00 Глобал 3000
00.30 Життя в цифрі 01.00
Музика офіцерської слави 1 ч.
04.00 Дзеркало історії

Ï’ßÒÍÈÖß , 3 СЕРПНЯ
УТ1
06:00, 09:10 Д/ц «Спільноти
тварин» 06:30 Д/ц «Орегонський
путівник» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 07:05 Д/ц «Неповторна
природа» 08:10, 15:25 Д/ц
«Смаки культур» 09:35 М/с «Гон»
10:00 Додолики 10:15 Хто в домі
хазяїн? 10:40 Телепродаж 11:00
Д/ц «Незвичайні культури» 12:00
Енеїда 12:25 Д/ц «Смачні історії»
13:10 РадіоДень 13:40, 15:20
Лайфхак українською 13:55
Схеми. Корупція в деталях 14:30
Радіо. День 16:50, 04:30 Фольк,
music 18:00, 00:15 Інформаційна
година 18:50 VoxCheck 19:00
Букоголіки 19:25 Д/с «1000 днів
для планети» 20:10 Д/с «Жива
природа» 20:30 Перша шпальта
21:25, 03:20 Новини. Спорт
21:40 Сильна доля 22:40 «Шлях
додому» 23:15 «Українська
рапсодія» 23:50, 04:05 Як
дивитися кіно 01:10 Д/ц
«Пліч,о,пліч» 01:35 Роздягалка
02:05 Складна розмова 02:30 До
справи 03:40 Тема дня 05:35 Д/ц
«Гордість світу»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00 «Одруження наосліп»

12.55, 14.25, 15.55 «Міняю
жінку»
17.00 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.15, 23.05 «Ліга сміху»
01.55 «Ігри приколів»
04.40 Т/с «Хазяйка»

09.30, 04.40 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Коли на південь
полетять журавлі»
14.30, 15.25 Т/с «Все
повернеться» (12+)
19.45 Ток,шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Громадянин Ніхто»
ІНТЕР
(16+)
23.20 Слідами
06.00 Мультфільм
00.00
Т/с
«CSI: Кіберпростір»
06.15, 22.30 «Слідство вели... з
(16+)
Леонідом Каневським»
01.45 Телемагазин
07.00 «Готуємо разом»
08.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 03.00 Реальна містика
09.00 «Орел і Решка.
СТБ
Перезавантаження»
10.00 «Навколо М»
06.05 Т/с «Тато Ден» (16+)
11.00 Т/с «Що робить твоя
08.05 Х/ф «Мама мимоволі»
дружина?» (12+)
(16+)
13.00 Х/ф «Справи сердечні»
10.45 Х/ф «Закоханi жiнки»
14.50, 15.50, 16.45, 02.00
(16+)
«Речдок»
17.30, 22.00 Вiкна,Новини
17.40 Новини
18.05 Т/с «Медики» (16+)
18.00 Ток,шоу «Стосується
20.00 Х/ф «Операція «И» та інші
кожного»
пригоди Шурика»
20.00, 05.20 «Подробиці»
22.45 Х/ф «Мама напрокат»
20.40 «Найкращі українські хіти
01.40 Слідство ведуть
«Ірина Білик та гурт «ТІК»
екстрасенси (16+)
00.20 Х/ф «Всього один
ICTV
поворот»
04.05 Д/п «Мерилін Монро.
05.35 Громадянська оборона
Неприкаяна»
06.30 Ранок у великому місті
04.50 «Top Shop»
08.45 Факти. Ранок
05.55 Мультфільм
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
УКРАЇНА
11.10 Стоп,5
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
12.10, 13.20 Х/ф «Подорож до
Україною
центру Землі» 1 с.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
12.45, 15.45 Факти. День
19.00, 23.00, 02.15
14.50, 16.20 Х/ф «Подорож до
Сьогодні
центру Землі» 2 с.

12.00 Х/ф «Папараці» (12+)
16.10, 21.15 «Вечірній квартал»
06:00 Хто в домі хазяїн? 06:30, 18.30, 04.50 «Розсміши коміка»
22:25 Д/ц «Спільноти тварин»
20.15 «Українські сенсації»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00.10 «Ліга сміху»
23:30, 01:10, 03:00 Новини
05.35 Мультфільм
07:10, 13:40, 00:45 Д/ц
ІНТЕР
«Гордість світу» 07:30 Д/с
«Дешевий відпочинок» 08:05
06.25 «Україна вражає»
Енеїда 09:05 Д/ц «Смачні
07.00 «Чекай на мене. Україна»
історії» 09:35 М/с «Гон» 09:50 08.40 Х/ф «Страх висоти»
Додолики 10:05 Сильна доля
10.20 Х/ф «Білоруський
11:00 Д/с «Пригоди Остіна
вокзал»
Стівенса» 11:55 Х/ф «Дивна
12.30 Х/ф «Приходьте завтра»
подорож Мері Брайант» 14:05 14.30 Х/ф «Бережись
Телепродаж 14:25 Д/ц
автомобіля»
«Фестивалі планети» 15:20 Д/ц 16.15, 20.30 Т/с «Що робить
«Зустріч Лувру та Забороненого
твоя дружина?» (12+)
міста» 16:15 Д/ц «Неповторна 20.00, 05.30 «Подробиці»
природа» 17:10 Т/с «Гранд
23.10 Х/ф «Продається кішка»
готель» 19:55 Д/с «Дивовижні
(16+)
міста світу» 21:25 Концертна
01.15 Х/ф «Страх висоти»
програма Арсена Мірзояна
(16+)
23:50 Д/ц «Незвідані шляхи»
02.55 Д/п «Анатолій Папанов.
01:30 «Шлях додому» 02:05 Д/ц
Від комедії до трагедії»
«Смаки культур» 03:25
03.45 Подробиці
Інтермаріум 04:25 Війна і мир 04.15 Д/п «Жертви краси»
05:05 Розсекречена історія
05.00 «Top Shop»

1+1

УКРАЇНА

06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.40 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.05 «Життя без обману»
11.20, 23.10 «Світське життя.
Дайджест»

07.00, 15.00, 19.00, 02.20
Сьогодні
07.15, 15.20 Т/с «Громадянин
Ніхто» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Наречений
для дурепи» (12+)
22.50 Х/ф «Погана сусідка»

УТ1

1+1
06.10, 19.30, 05.35 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото,Забава»
09.45 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00, 11.20, 12.20, 13.35
«Світ навиворіт»
14.45 Х/ф «Як викрасти
мільйон»

13:15, 16:10, 18:10, 21:35 Перші
про головне. Коментарі 12:00
HARD з Влащенко 13:00, 15:00
Перші про головне. День. Новини
15:15 Між своїми 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 17:15 Перші про
головне.Коментарі 18:00 Перші
про головне. Вечір. Дайджест
19:15 VOX POPULI 20:00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 21:00
Перші про головне. Підсумки
22:30 Вижити в Україні 23:00
Документальний фільм 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03:10 Гараж 03:40
Художній фільм 06:15 Shift 06:30
Європа у фокусі

ФУТБОЛ1

06.00 Зірка , Сталь. Чемпіонат
України
07.45 Реал , Ліверпуль. Фінал.
Ліга чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 Ман Сіті , Борнмут.
НОВИЙ КАНАЛ
Чемпіонат Англії
03.00 Зона ночі
12.05, 14.10, 15.30, 17.45,
04.00 Абзац
00.55 Топ,матч
05.59, 07.09 Kids Time
12.20 Спортінг , Олімпіакос. Ліга
06.00 М/с «Хай живе король
чемпіонів УЄФА
Джуліан»
14.35, 03.00 Огляд матчів. Ліга
07.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
Європи УЄФА
17.10 Х/ф «Круті стволи» (16+)
2+2
15.55 Севілья , Спартак. Ліга
21.00 Х/ф «Хто я?» (16+)
чемпіонів УЄФА. Прем’єра
06.00 Мультфільми
23.20 Зоряні яйця (12+)
18.15 Шахтар , Бешикташ.
08.00, 03.00 «Облом.UA.»
01.10 Т/с «Клініка» (16+)
Контрольна гра
09.35, 18.15 «Спецкор»
ТЕТ
20.05 Світ Прем’єр,ліги
10.15 «ДжеДАІ»
МЕГА
20.35 ПСЖ , Баварія. Ліга
10.55, 17.10 «Загублений світ» 06.00 Байдиківка
06:00 Бандитська Одеса
чемпіонів УЄФА
13.00 Х/ф «Ділянка лейтенанта 06.30 ТЕТ Мультиранок
07:35, 14:00 Правда життя
22.45 Шахтар , Динамо.
09.15 М/ф «Ріо 2»
Качури». Фільм 4.
08:35, 16:50 Левиний рик
Суперкубок України 2017
«Чорна павутина» (16+) 11.00 Серіал «Усі жінки , відьми»
09:30 Дикі острови
01.10 Марсель , Брага. 1/16
12.00 Битва салонів
18.50 3 тур ЧУ з футболу
10:30 Там, де нас нема
фіналу. Ліга Європи УЄФА
«Динамо», «Шахтар»
13.00 Серіал «Село на мільйон»
11:30 Україна: забута історія
21.00 «ПРОФУТБОЛ»
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу 03.55 Евертон , Челсі. Чемпіонат
12:15 Містична Україна
Англії
під Полтавою
23.00 «Змішані єдиноборства.
13:10 Прокляття Че Гевари
UFC. Fight Night «Битва
15.00, 03.20 Віталька
UA:
РІВНЕ
15:00, 23:40 Смертельний двобій
16.00, 02.30 Панянка,селянка
гігантів: Стіпе Міочич ,
15:55, 21:50 Полювання
07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий
Марк Хант»
17.00 Чотири весілля
на рибу,монстра
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
01.20 «Нове Шалене відео
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
17:50 Під іншим кутом
13.30, 17.00, 19.00, 20.40
Володька
по,українськи»
18:40 Їжа богів
Новини 09.00 Х/ф «Яструб і
18.30 Країна У
19:40 Битва цивілізацій
ZIK
голубка» 7 с. 13.40, 19.25 Тема
21.00 М/ф «Льодовиковий
20:40, 00:30 Речовий доказ
дня 14.10 Радіодень.» Модуль
період»
07:00 Перші про головне. Ранок.
22:45 Цікаво.com
знань» 14.50 «Світло» 15.45 Лекції
Дайджест 07:15 Дитяча програма 22.30 Х/ф «Диявол носить
Wiseсow. 100 років літературі 15.55
прада»
«Торбинка чарівника» 08:00,
К1
«Едера» Лайфхаки з української
09:00, 11:00 Перші про головне. 00.30 Серіал «Якось у казці»
06.30 «TOP SHOP»
літератури 16.10, 19.50 Д/с
Ранок. Новини 08:15, 09:10 Д/ф 01.30 (kat17+)
07.40 «TiBi Абетка»
«Неповторна природа» 16.35,
«Дзеркало історії» 09:55, 11:15, 05.50 Корисні підказки
17.15, 21.30 Скетч,шоу «На
трьох» (16+)
17.30 Т/с «Шулер» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі

Т Б

К1

08:50, 18:30 Історія
криміналістики
13.30 Т/с «Наречений для
16.50 Х/ф «Падіння Лондона» 11:20 Смертельний двобій
17.30 Х/ф «Дівчата»
13:10, 21:00 Америка в кольорі
дурепи» (12+)
(16+)
20.15 Х/ф «Роман з каменем»
15:00 Дикі острови
17.15, 19.40 Т/с «Ласкаво
18.45 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Перлина Нілу»
17:00, 23:50 Незвичайні
просимо на Канари»
19.10 Х/ф «Захоплення
00.15 «Аргумент кiно»
культури
(12+)
підземки 123» (16+)
01.00 «Ліга сміху»
00:20 Підроблена історія
22.00 Т/с «Русалка»
21.10 Х/ф «Штурм Білого
ІНТЕР
01.50 Телемагазин
дому» (16+)
К1
02.20 Т/с «CSI. Місце злочину» 23.50 Х/ф «Нікіта» (16+)
06.00 Мультфільм
06.30 «TOP SHOP»
(16+)
02.00 Т/с «Морська поліція.
06.30 Х/ф «Не було б щастя»
07.40 «TiBi Абетка»
05.30 Реальна містика
Спецвідділ» (16+)
08.00 «Удачний проект»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
03.25 Провокатор
09.00 «Готуємо разом»
08.15 «Орел і Решка. Шопінг»
СТБ
10.00 «Орел і Решка. Морський
НОВИЙ КАНАЛ 10.10 «Ух ти show 2»
05.45 ВусоЛапоХвіст
сезон»
10.45 М/ф «Відважна Ліфі»
03.00, 02.20 Зона ночі
07.40 Полювання
11.00 «Орел і Решка.
12.30 «Орел і Решка.
05.50 Стендап,Шоу
08.45 Все буде смачно!
Перезавантаження.
Перезавантаження»
06.49, 08.09 Kids Time
09.40 Караоке на Майдані
Америка»
00.30 «Вечірній квартал»
06.50 М/с «Хай живе король
10.40 Вагітна у 16 (16+)
12.00 Х/ф «Тримай у полі
02.20 «Нічне життя»
Джуліан»
11.45 Доньки,матері (16+)
зору»
08.10 М/ф «Елвін і бурундуки 2»
12.50 Хата на тата (12+)
14.00 Х/ф «Гра в чотири
2+2
14.50 Х/ф «Одружити не можна 10.00 М/ф «Коти проти собак»
руки»
06.00,
00.00
«Змішані
11.40 М/ф «Коти проти собак:
помилувати» (12+)
16.00 Концерт «Найкращі
єдиноборства. UFC
Помста Кітті Галор»
19.00 Слідство ведуть
українські хіти»
№227»
13.10 Х/ф «Гербі: божевільні
екстрасенси (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Що робить
09.00 Мультфільми
перегони»
23.00 Я соромлюсь свого тіла
твоя дружина?» (12+)
10.00 «ДжеДАІ. Дайджест»
15.10 Х/ф «Однокласники»
(18+)
20.00 «Подробиці»
12.00 Т/с «Ментівські війни.
(16+)
22.30 Х/ф «Матусин синок»
Київ» (16+)
ICTV
17.10 Х/ф «Однокласники 2»
(16+)
15.50 Х/ф «Нестерпний біль»
(16+)
00.30, 01.25 «Речдок»
05.15 Скарб нації
(16+)
19.10 Х/ф «Супернянь» (16+)
03.00 «Орел і Решка. Курортний 05.20 Еврика!
21.00 Х/ф «Супернянь 2» (16+) 17.55 Х/ф «Чистилище» (16+)
сезон»
05.30 Факти
19.50 Х/ф «Викуп» (16+)
22.50 Х/ф «Незвичайна
03.40 Ток,шоу «Стосується
05.55 Стоп,5
21.55 Х/ф «Общак» (16+)
мандрівка» (16+)
кожного»
07.50 Т/с «Невиправні» (16+)
00.50 Х/ф «Крутий хлопець» 02.50 «Облом.UA.»
05.10 «Top Shop»
09.45 Т/с «Відділ 44» (16+)
(16+)
12.35, 13.00 Х/ф «Інкасатор»
ZIK
УКРАЇНА
(16+)
МЕГА
07:00 Перші про головне. Ранок.
06.30, 19.00 Сьогодні
12.45 Факти. День
06:00, 05:40 Бандитська Одеса Дайджест 07:15 Дитяча
07.10, 05.00 Зірковий шлях
14.25 Х/ф «Падіння Олімпу»
програма «Торбинка чарівника»
07:50 Скарб.UA
09.20 Т/с «Обраниця» (16+)
(16+)

Í Å Ä ² Ë ß , 5 СЕРПНЯ
06:00 Хто в домі хазяїн? 06:30
Д/ц «Спільноти тварин» 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:30,
01:10, 03:00 Новини 07:10 Д/ц
«Гордість світу» 07:30, 11:25 Д/с
«Дешевий відпочинок» 08:05,
12:40 Енеїда 09:05 Д/ц «Смачні
історії» 09:40 Х/ф «Дивна
подорож Мері Брайант» 12:10
Перший на селі 13:35, 00:45 Д/ц
«Китайський живопис» 14:00
Телепродаж 14:20 Фольк,music
15:30, 21:25 Д/ц «Неповторна
природа» 16:00 Д/ц «Незвичайні
культури» 17:00 Т/с «Гранд
готель» 19:55 Д/с «Дивовижні
міста світу» 22:25 Концертна
програма Арсена Мірзояна 23:55
Д/ц «Зустріч Лувру та
Забороненого міста» 01:30
«Українська рапсодія» 02:05 Д/ц
«Смаки культур» 03:25
Інтермаріум 04:25 Війна і мир

07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10 «Навколо М»
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
16.00, 23.50 «Орел і Решка. На
краю світу»
22.00 «Бєдняков+1»
22.50 «Вірю не Вірю»
00.50 «Вечірній квартал»
02.35 «Нічне життя»

07.45, 17.45, 00.05 Світ
Прем’єр,ліги
06.30 «TOP SHOP»
08.15 Наполі , Феєноорд. Ліга
00.50, 03.00 Реальна містика 22.00 Х/ф «Падіння Олімпу» 07.40 «TiBi Абетка»
чемпіонів УЄФА
01.50 Телемагазин
(16+)
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
10.00, 15.40, 21.45 Футбол
05.30 Зірковий шлях
00.25 Х/ф «Нікіта» (16+)
08.15 «Орел і Решка. Шопінг»
NEWS
02.25 Т/с «Морська поліція.
11.10 «Ух ти show»
10.20, 18.15 Ман Сіті ,
СТБ
Спецвідділ» (16+)
11.40 «Ух ти show 2»
Боруссія (Д).
04.30 Провокатор
06.05 ВусоЛапоХвіст
12.10 М/ф «Відважна Ліфі»
Міжнародний кубок
07.50 Караоке на Майдані
14.00
«Орел
і
Решка.
чемпіонів
НОВИЙ КАНАЛ
08.50 Все буде смачно!
Перезавантаження»
12.10, 14.10, 15.30 Топ,матч
10.45 Х/ф «Мама мимоволі» 03.00 Служба розшуку дітей
00.00 Х/ф «Дітородні» (16+)
12.20 Барселона , Спортінг.
03.05, 02.40 Зона ночі
(16+)
01.45 «Бєдняков+1»
Ліга чемпіонів УЄФА
05.59, 07.29 Kids Time
13.10 Т/с «Медики» (16+)
02.25 «Нічне життя»
14.35 Огляд матчів. Ліга
06.00 М/с «Лунтик і його друзі»
17.00 Х/ф «Операція «И» та
Європи УЄФА
інші пригоди Шурика» 07.30 Дешево та сердито
2+2
16.00 Севілья , Ліверпуль. Ліга
08.50 Хто зверху? (12+)
19.00 Х/ф «Одружити не
06.00 Мультфільми
чемпіонів УЄФА
19.00 Х/ф «Однокласники»
можна помилувати»
08.00 «102. Поліція»
20.00, 23.20 «Студія LIVE»
(16+)
(12+)
ТЕТ
08.55 «Угон по,нашому»
20.50 LIVE. Шахтар , Динамо.
23.05 Я соромлюсь свого тіла 21.00 Х/ф «Однокласники 2» 11.05 «Загублений світ»
Суперкубок України
06.00 Байдиківка
(16+)
(16+)
17.15 Х/ф «Чужий» (16+)
00.35 Брага , Марсель. 1/16
06.30 ТЕТ Мультиранок
23.00 Х/ф «Крутий хлопець» 19.30 Х/ф «Чужі» (16+)
фіналу. Ліга Європи
11.15 М/ф «Принц Єгипту»
ICTV
(16+)
22.20 Х/ф «Поза законом»
УЄФА
12.45 Х/ф «ПринцDведмідь»
00.50
Х/ф
«Кур’єр»
05.00 Еврика!
(18+)
02.20 Баварія , ПСЖ.
14.00 Вечірка
05.10 Факти
00.20 «Нове Шалене відео
Міжнародний кубок
17.00 Х/ф «Диявол носить
МЕГА
05.30 Стоп,5
по,українськи»
чемпіонів
прада»
06:00
Бандитський
Київ
07.30 Я зняв!
02.50 «Облом.UA.»
19.00 Серіал «Село на мільйон» 04.10 Арсенал , Тоттенгем.
07:50 Скарб.UA
09.25 Дизель,шоу (12+)
05.00 «Змішані єдиноборства. 21.00, 22.00 Танька і Володька
Чемпіонат Англії
10.45 Особливості національної 08:50, 18:30 Історія
UFC №227»
21.30 Одного разу під
криміналістики
UA:
РІВНЕ
роботи
Полтавою
ZIK
11.45 Вижити разом з Голтісом 11:20 Смертельний двобій
07.00
М/с
«Принцеса
Сісі»
22.30
Готель
Галіція
13:10, 21:00 Америка в кольорі 07:00, 09:00 Перші про
12.45 Факти. День
08.00 Ранкове шоу «Добрий
00.30 Серіал «Якось у казці»
15:00 Дикі острови
13.00 Скетч,шоу «На трьох»
головне. Ранок. Дайджест
ранок» 09.35 Кулінарно,
01.30 (kat17+)
17:00, 23:50 Незвичайні
(16+)
07:15 Дитяча програма
літературне шоу «Енеїда» 13.30
02.30 Панянка,селянка
культури
17.00 Х/ф «Інкасатор» (16+)
«Торбинка чарівника» 08:00
«Лайфхаки з української мови»
03.20 Віталька
00:20 Містична Україна
18.45 Факти. Вечір
Вижити в Україні 08:30
13.40 Тема дня 14.10
05.50 Корисні підказки
01:10 Дракула та інші
19.20 Надзвичайні новини.
Громадська прокуратура 09:10
Програма «Розсекречена
02:00
Місця
сили
Підсумки
ФУТБОЛ1
Перші про головне. Коментарі
історія» 15.10 РадіоДень
04:50
Запрограмовані
долі
20.05 Х/ф «Падіння Лондона»
10:00, 23:00, 03:00 Гараж
«Книжкова лавка ТОП 7» 16.05
06.00 Маріуполь , Зоря.
05:40
Бандитська
Одеса
(16+)
10:30, 22:30 Перша передача
Культурна афіша здорової
Чемпіонат України

Ñ Ó Á Î Ò À , 4 СЕРПНЯ
УТ1

Т Б

Т Б

11:00 HARD з Влащенко 12:00
Д/ф «Одесити на Донбасі»
13:00 Д/ф «Дзеркало історії»
13:35 Ток,шоу «Злий дім»
15:05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 16:00 Хард,ток,шоу
«DROZDOV» 17:00, 19:00
Перші про головне. Вечір.
Новини 17:10 Перші другі
18:05, 23:30 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 19:15 VOX
POPULI 20:00 Докаz 21:00
Перші про головне. Тиждень
21:30 Стежками війни 22:00
Добрий ZIK 03:25 Художній
фільм 06:00 Євромакс 06:30
Завтра вже сьогодні

08:05 Перші другі 09:00 Перші
про головне. Тиждень 09:30,
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 10:00, 23:00,
02:45 Гараж 10:30, 22:30
Перша передача 11:00 Докаz
12:00 Д/ф «Одесити на Донбасі»
13:00 Д/ф «Дзеркало історії»
13:50 Добрий ZIK 14:25
Стежками війни 14:55 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
16:35 Громадська прокуратура
17:00 Футбол «Карпати, Олімпік»
19:00, 21:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 19:10 HARD з
Влащенко 20:05, 21:10 Гра Z
вогнем 22:00 Вижити в Україні
03:45 Художній фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф «Думмі D мумія»
14.00 Чотири весілля
16.00, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
17.30 М/ф «Льодовиковий
період»
19.00 Серіал «Село на мільйон»
21.30 Одного разу
під Полтавою
22.30 Готель Галіція
00.30 Серіал «Якось у казці»
01.30 Х/ф «Вавилон ХХ»
03.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ1
06.00, 08.00, 14.10, 15.30,
16.55, 03.55 Топ,матч

06.10 Олександрія , Карпати.
Чемпіонат України
08.10 Кристал Пелес , МЮ.
Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
NEWS
10.20, 13.25 «Студія LIVE»
11.15, 23.00 Шахтар , Динамо.
Суперкубок України
14.35, 03.00 Журнал Ліги
Європи
16.00 Голи сезону. Чемпіонат
Англії
17.05 Шахтар , Аустрія.
Контрольна гра
18.55 Світ Прем’єр,ліги
19.25 LIVE. Арсенал,Київ , Львів.
Чемпіонат України
21.20 «Великий футбол»
01.10 Марсель , Атлетік. 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
04.10 Баварія , ПСЖ.
Міжнародний кубок
чемпіонів

20.15 Д/с «Таємниці підводного
світу» 17.10 Програма
розслідувань «Схеми» 17.35
Програма «Розсекречена історія»
18.30 Т/с «Смаки культур» Греція

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
19:00 Новини 09:00 Серіал «Кров і
Троянда» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 РадіоДень
«Модуль знань» 14:50 Світло
15:45 Wise Cow (100 років
літератури) 16:08, 19:46 Д/с
«Неповторна природа» 16:34,
20:12 Д/с «Таємниці підводного
світу» 17:10 «Схеми. Корупція в
деталях» 17:36 «Розсекречена
історія» 18:31 Д/с «Смаки культур»
19:20 «Тема дня» («Прямий» ефір)
20:40 Новини. Сурдопереклад

АВЕРС
06.00 КультУра! 06.30, 01.30
Євромакс 07.00, 08.00, 09.00,
18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На Часі» 07.30 На Часі
08.30, 02.00 На Часі 09.30,
15.30 Уроки тітоньки Сови 09.35,
15.35 М/с «Друзі янголів» 10.15
Т/c «Справа Дойла» 11.00 Знай
більше! 12.00 Т/с «За службовими
обов’язками» 13.00 Глобал 3000
13.30 Запитай у депутата 15.00,
18.30 Як це було 15.15 Життя в
цифрі 16.15 Європа в концертах
17.00, 19.00, 22.00, 00.30
Бандерштат , 2018 03.00 Т/ф
«Слід кривавий стелиться»

людини 16.35 Х/ф
«Пропала грамота» 18.05 Д/ф
«Сонар» 19.00 Новини 19.30
Суботня тема 20.00 Концерт
«Друга ріка»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
08:00 «Ранок «Нової Волині»
09:34 «Енеїда» 13:30 «Едера»
13:40 «Тема дня».
(Сурдопереклад) 14:05
«Розсекречена історія» 15:10
«Радіодень. Книжкова лавка»
16:04 «Культурна афіша
здорової людини» 16:35
Художній фільм 18:05 Д/ф
«Сонар» 19:00 Новини.
Сурдопереклад 19:30 «Тема
дня» 20:00 Фольк , musik

АВЕРС
06.00 Джем 07.00, 08.00,
09.00 Новини «На Часі» 07.30,
09.30, 02.00 На Часі 08.30 На
Часі 10.00, 02.45 Як це було
10.15 Європа в концертах
11.00, 16.00 М/с «Друзі
янголів» 12.00 Завтра сьогодні
12.30 Відкрита влада. МІСТО
14.00 Т/с «За службовими
обов’язками» 17.00, 19.00,
21.45, 00.15 Бандерштат ,
2018 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі».
Спецвипуск 01.30 Глобал 3000
03.00 Т/ф «Генеральна
репетиція» 04.00 Дзеркало
історії

природа» 18.35 Д/ф
«Таємниці підводного світу»
19.50 Візитівки Карпат 20.00
Д/ф «Незвідані шляхи»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
«Школа Мері Поппінс» 08:15,
17:20 «Хто в домі хазяїн?» 08:30
«Ранок «Нової Волині» 09:34
«Енеїда» 13:30 «Едера» 13:40
«Тема дня» 14:10, 19:00
«Розсекречена історія» 15:10
«Букоголіки» 15:36 Фольк , musik
16:40 Фольк , music. Діти 17:46
Кіновол 18:06 Д/с «Неповторна
природа» 18:32 Д/с «Таємниці
підводного світу» 19:55
«Візитівки Карпат» 20:00 Д/с
«Незвідані шляхи»

АВЕРС

06.00 Джем 07.00, 08.00,
09.00 Новини «На Часі».
Спецвипуск 07.15, 08.15, 14.00
UA: РІВНЕ
Як це було 07.30, 09.30 На Часі
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00 08.30, 02.00 На Часі 09.15
Школа Мері Поппінс 08.30
Ландшафтний бум 10.00, 15.00,
Ранкове шоу «Добрий ранок».
01.30 Завтра сьогодні 10.30,
Дайджест 09.35 Кулінарно,
15.30 Огляд світових подій
літературне шоу «Енеїда» 13.30 11.00, 16.00 М/с «Друзі янголів»
«Лайфхаки з української мови» 12.00 Євромакс 12.30 Відкрита
13.40 Суботня тема 14.10,
влада. ОБЛАСТЬ 14.15 Європа в
19.00 Програма «Розсекречена концертах 17.00, 19.05, 22.00,
історія» 15.10 «Букоголіки»
00.30 Бандерштат , 2018 18.30,
15.36 Концерт «Друга ріка»
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
16.40 «Фолькмюзик. Діти» 17.20 Часі». Підсумки тижня 03.00 Т/с
«Хто в домі хазяїн» 17.45 Кіновол «Справа Дойла» 04.00
18.05 Д/ф «Неповторна
Дзеркало історії
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n Знай наших!
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

ПОЧЕСНИЙ ДОНОР АРКАДІЙ СУСЬ
ПЕРЕЖИВ ЯДЕРНИЙ ВИБУХ
І ВИРОСТИВ ДВА САДИ…
«Тато наш — ще бравий козак!»
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

неблизькому від райцентру Горохів селі
Скриголове
обійстя
Аркадія Васильовича Суся
одне з найдобротніших. Тепер у ньому господарює
його син Володимир — директор
місцевої
школи.
На подвір’ї і в городі — порядок, який забезпечує невістка Валентина Петрівна, вчителька початкових класів.
Віра Федорівна, дружина
Аркадія Суся, не відходить
від чоловіка, в якого шість
років тому почалися проблеми із зором. Сім’я старалася
допомогти рідному, але операції не зарадили.
— Тато наш — ще бравий
козак! — казало вчительське
подружжя, коли під час одного із журналістських відряджень завітала до них. Пан
Аркадій, попри труднощі,
з якими зустрічався в житті,
ще пам’ятає, як бігав хлопчаком у липових довбанцях.
У селі саме порядкували
німці. Людей вони не кривдили, а побачивши хлопченя
з тими добровільними кайданами на ноженятах (узутися більше не було в що),
котрийсь із арійців покликав
малого і поклав у рученята
черевики. Хоч великуваті,
зате скільки то було радості
від щедрого дарунка ворога.
Про те, що буде хлібо-

У

робом, Аркадій Васильович
знав іще з дитинства. Після
школи вивчився на тракториста. Тодішні хлопці й гадки
не мали, щоб не йти до армії, отож і Аркадій не порушив цієї традиції.
Служив юнак на Південному Уралі в одному із засекречених об’єктів. Мій комунікабельний співрозмовник
дуже скупо відповідав на за-

на якій мешкало півмільйона
людей, удвічі перевищувало забруднення, викликане
Чорнобильською
аварією.
Вважають, що вибух у Киштимі був найбільшою у світі
ядерною катастрофою.
Це лихо дасться йому
взнаки вже в зрілих літах
і нині дошкуляє численними
ранами.
Проте, маючи добро-

1955 року і більше півстоліття Аркадій
« ІзВасильович
Сусь двічі на рік здавав кров.
Скільком людям урятував життя!
питання про випробування,
які довелося пережити там.
Розказав тільки, як, будучи танкістом, вчасно зумів
вискочити з охопленої полум’ям бойової броньованої
машини. Та цей іспит на виживання був не останнім.
День 29 вересня 1957 року
на Киштимській АЕС, стосунок до якої мав і полк, у якому служив Аркадій Сусь, здавалося, нічим не відрізнявся
від інших. Про вибух на сховищі радіоактивних відходів
у непозначеному на жодній
карті таємному місті «Челябінськ — 40» військові
дізнаються значно пізніше.
Тоді, згідно з нинішніми архівними даними, радіаційне забруднення переважно стронцієм-90 території,

»

зичливу
і
оптимістичну
вдачу, Аркадій Васильович
не скаржиться. Він, як і годиться справжньому чоловікові, з дружиною Вірою
збудував
дім,
виростив
сина Володимира і доньку
Зінаїду, втішається внуком
Петром — оперуповноваженими кримінальної поліції
Горохівського відділу поліції
ГУНП у Волинській області
Петром Сусем, внучкою Наталією — студенткою Східноєвропейського національного університету.
54 роки чоловік присвятив праці на землі, трудився
трактористом, механізатором у місцевому господарстві. Гордість родини — сади,
посаджені руками татуся
і дідуся. Вони квітують на-

Аркадій Сусь із дружиною Вірою і невісткою Валентиною.

весні рясним цвітом, влітку
і восени радують щедрими врожаями яблук, груш,
слив. Прижилося тут чимало
сортів винограду. Поважний
скриголівець завжди міг розібрати до гвинтика і скласти знову автомобіль «Ниву».

n Визнання

Не хотілося розставатися з цим скромним і мудрим
чоловіком. Із 1955 року
і більше півстоліття Аркадій
Васильович Сусь двічі на рік
здавав кров. Скільком людям урятував життя! n

Фото voladm.gov.ua.

«ЦЮ ВИСОКУ ВІДЗНАКУ
Я ПРИСВЯЧУЮ СВОЇМ БАТЬКАМ»
Газета «Волинь» повідомляла на початку липня про те, що з нагоди
Дня Конституції Президент України Петро Порошенко нагородив
художницю із Хворостова Любомльського району Валентину Михальську
орденом Княгині Ольги ІІ ступеня. Минулого четверга голова обласної
держадміністрації Олександр Савченко вручив його мисткині вдома. Адже
через важку хворобу вона рідко виїжджає з рідного села
Марина ЛУГОВА

телефонній
розмові ми щиро привітали з нагородою пані
Валентину, яка є лауреатом премії «За служіння
суспільству»,
заснованої
редакцією газети «Волинь»
на
честь
багаторічного
її редактора Степана Сачука. Побажали і надалі бути
такою оптимісткою, якою
вона є, потішити своїх шанувальників новими роботами.
— Для мене це найважливіша подія у жит-

У

Тепер у Валентини Михальської два оредени Княгині Ольги — II i III ступенів.

мене
« —це Для
найважливіша

Мама художниці Тетяна Дементівна і голова облдержадміністрації
Олександр Савченко.

подія у житті, —
сказала художниця,
з творчістю якої ми
не раз знайомили
читачів.

»

ті, — сказала художниця,
з творчістю якої ми не раз
знайомили читачів. — Цю
високу відзнаку я присвячую своїм батькам — татові,
який, на жаль, уже покійний, мамі, котра зі мною все
життя, — доглядає мене,
як малу дитину. n

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г
продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень за один раз
публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70 гривень +
15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25) . Вартість
оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається 4-кімнатна квартира
(76,5 кв. м) у м. Нововолинськ. Є усі лічильники. Ціна договірна. Тел.: 095 89 60
728, 068 28 21 266.
l Продається житловий будинок
(92,6 кв. м, 5 кімнат, газ, вода) у м. Берестечко Горохівського району. Є літня
кухня, дачний будинок, 2 хліви, 2 льохи,
земельна ділянка (0,15 га), сад. Зручний
доїзд. Ціна договірна. Тел. 097 43 03 725.
l Продається будинок з усіма зручностями у с. Бережці Любомльського
району (біля Ягодина). Є 2 хліви, льох,
криниця, свердловина, садок, город.
На подвір’ї — шлакобетонний будинок.
Тел.: 095 77 19 106, 050 97 47 451.
l Продається хата (с. Доросині Рожищенського району). Є земельна ділянка
(0.50 га). Тел. 050 20 93 802.
l Терміново недорого продається газифікований дерев’яний (шальований)
будинок (10.5 х 5) у с. Бережанка Горохівського району (25 км від Луцька). Є
газифікована літня кухня, хлів, погріб,
клуня, вода, криниця, садок, 50 соток
приватизованої землі. Власник. Тел.:
050 24 69 802, 099 19 97 628.
l Продається у м. Любомль будинок з
усіма надвірними спорудами. Є присадибна ділянка (13 соток). Усе приватизоване. Ціна договірна. Тел.: 093 00 80
392, 099 55 59 492.
l Терміново продається у смт Рокині
(10 км від Луцька) 2–кімнатна квартира
(автономне опалення, натяжні стелі).
Зручний доїзд. Поряд — парк, школа,
дитячий садок. Ціна договірна. Тел. 095
20 60 086.
l Продається у м. Рожище будинок
(97 кв. м) з усіма надвірними спорудами. Будинок та літня кухня газифіковані,
зроблений ремонт, є земельна ділянка
(0.08 га). Ціна договірна. Тел.: 067 83 12
893, 066 38 50 766.
l Продається цегляний будинок
(97.1 кв. м) з надвірними спорудами.
Є газ, вода, каналізація, 0.10 га землі
(м. Камінь-Каширський). Тел.: 099 33
10 702, 095 92 73 101.
l Продається 2-кімнатна квартира в
Луцьку (74 кв. м, новобудова, 2-й поверх). Ціна 670 000 грн. Тел. 098 66 06
303.
l Продається житловий будинок
(64,5 кв. м, кухня, дві кімнати, веранда) в с. Ольганівка Рожищенського
району. Є земельна ділянка (0.25 га),
поряд ліс. Ціна договірна. Тел. 050 88
27 490 (після 18.30).
l Терміново продається половина
цегляного будинку (3 кімнати, кухня,
ванна, євроремонт, усі зручності) в
центрі м. Рожище. Є земельна ділянка
(4 сотки). Можливість виплати частинами. Тел. 066 00 18 595.
l Продається цегляний будинок
(3 кімнати, кухня, газове опалення,
металопластикові вікна, телефон). Є
мурований льох, хлів, криниця, 10 соток приватизованої землі (м. Берестечко Горохівського району). Тел.:
066 42 73 588, 098 93 73 272.
l Продається будинок (4 кімнати,
кухня, санвузол). Є літня кухня, хлів,
гараж, 3 льохи. Ціна договірна. Власник (смт Торчин). Тел. 050 06 62 729.
l Продається у м. Ківерці земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02
78 610.
l Терміново продається приватизована земельна ділянка (85 соток) під
забудову. Є документи для будівництва,
закладено фундамент (110.4 кв. м), комунікації поруч. Ціна 150 000 грн (с. Переспа Рожищенського району). Тел. 096
32 06 781.

l Продається приватизована земельна ділянка (0.25 га) під забудову у с. Милуші Луцького району. Тел. 098 09 06 890.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-2104,
1992 р. в., білий колір. Тел.: 068 51 48
916, 050 14 88 589.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ («Волинянка») та запчастини до автомобіля.
Дорого. Тел.: 066 12 99 287, 095 46 91
942, 097 31 71 804.
l Куплю автомобіль ЗАЗ-968 («Запорожець»). Тел. 066 12 99 287.
l Куплю автомобіль у будь-якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.
l Продам комплект запчастин до автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22 020.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Терміново недорого продається
трактор Т-40 АМ, нова гума, у дуже доброму стані. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор
Т-25, після капремонту, нова гума, є
документи. Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
велика кабіна, неперефарбований, у
дуже доброму стані. Недорого. Тел.
066 38 05 882.
l Продається
трактор
МТЗ-82,
1995 р. в., велика кабіна, нова гума, після капремонту. Ціна договірна (Любешівський район). Тел. 096 72 22 134.
l Продається зернова сівалка на
15 лійок з грабками (привезена з
Польщі, у доброму стані). Можлива
доставка. Тел. 068 77 31 858.
l Продам трактор ЮМЗ у доброму
стані (м. Горохів). Ціна за домовленістю. Тел.: 096 16 24 287, 050 95 15 625.
l Продам запчастини до зернових
комбайнів. Тел.: 096 74 38 807, 063 26
22 833.
l Продам картоплекопачку у доброму стані (польського виробництва).
Можлива доставка. Тел. 097 90 64 286.
l Продається трактор Т-40 АМ у дуже
доброму стані. Недорого. Доставлю.
Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Недорого продається трактор Т-25
у дуже доброму технічному стані (привезений із-за кордону). Тел.: 066 47 09
124, 097 12 77 234.
l Продається трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Тел.:
066 34 56 267, 098 64 06 233.
l Недорого продається трактор
Т-40 АМ (Любешівський район). Тел.:
066 34 56 267, 098 64 06 233.
l У с. Кухарі Ковельського району
продається зернозбиральний комбайн СК-5 «Нива» (на запчастини).
Тел.: 099 26 39 397, 068 53 96 615.
l Продається роторна косарка до
трактора Т-25 (2.35 м, привезена з
Польщі, б/в). Тел. 096 96 95 596.
l Продається обприскувач до трактора (400 л, привезений з Польщі,
б/в). Тел. 096 96 95 596.
l Куплю двигун/барабан-редуктор.
Тел. 066 12 96 842.
l Продам: сівалки кінні та тракторні
(з баком на міндобриво), анкерні та
сошникові; копачки однорядні вібраційні «Кухман» та на два вентилятори
«Кухман», «Шмутцер», дворядні причіпні (польського виробництва). Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ-80,
прес-підбирачі, картоплекомбайни, копачки та іншу с/г техніку (привезену з

Польщі). Помірні ціни. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
l Продається комплект запчастин (б/в)
до зернозбирального комбайна СК-5
«Нива». Тел.: 097 43 67 308, 066 94 38
708.
l Продається двигун Перкінс-354
(6-циліндровий, перша комплектація).
Ціна договірна. Тел.: 096 74 38 807, 063
26 22 833.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані (з документами). Тел.: 050 53 95
710, 098 63 05 257.
l Терміново недорого продається
трактор МТЗ-80 у доброму стані (Любешівський район). Тел.: 096 72 22 134, 066
38 05 887.
l Продам трактор Т-25 у гарному стані
(привезений з Польщі). Недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Продається різна с/г техніка: дискові
борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки
роторні, грунтофрези, млини, а також
запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47
87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912, 096
34 46 777.
l Продам міні-трактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80
к/сил). Повний пакет документів, без
використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76
27 586, 050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продається трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28
69 222, 097 14 20 540.
l Продам комплект запчастин до трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продам комплект запчастин до комбайна СК-5 «Нива». Тел. 096 24 22 020.
l Продам трактор ДТ-75 за ціною брухту. Тел. 096 24 22 020.
l Продаються: трактори Т-25, МТЗ,
зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі,
саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни,
фронтальний навантажувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 097
23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам у Горохівському районі біля
Берестечка пасіку, бджолосім’ї (можна
з вуликами). Ціна договірна. Тел.: 096 34
93 731, 050 84 47 426.
l Продам гашене та негашене вапно (фасоване по 50 та 5 кг). Ціна від
2.20 грн/кг (смт Люблинець Ковельського району). Тел.: 068 13 98 943,
095 65 99 351.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій (з кар’єру),
цеглу, блоки будівельні, камінь формак.
Доставлю пиломатеріали автомобілем
(до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам: цеглу (нову та б/в), шифер
(б/в), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги міні–навантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам
піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72 82
946.
l Продам: торфобрикет, пісок, щебінь різних фракцій, 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 пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні та інше. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам: торфобрикет, вугілля, щебінь, пісок. Послуги автомобілем (самоскид). Здам у центрі міста кімнату під
офіс (20 кв. м). Тел.: (0332) 72-28-66,
050 43 84 608, 098 48 13 899.
l Продам: цеглу білу та червону (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь,
відсів, глину, чорнозем. Доставка. По-
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слуги міні-навантажувачем «Бобкат» та
автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам: 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: щебінь, пісок, відсів, цеглу,
блоки, клей для блоків, цемент, мінеральну вату, євроруберойд. Доставлю.
Послуги маніпулятором та автомобілем
(самоскид). Тел.: 099 20 71 721, 068 72
12 229, 050 52 99 250.
l Продається теличка від доброї корови (5 міс., молочна порода). Тел. 095 64
33 805.
l Продається кінь (Рожищенський район). Тел. 098 58 81 053.
l Терміново продам корову (4-й отел)
та романівську вівцю (Рожищенський
район). Тел.: 098 21 33 243, 095 61 11
163.
l Продам робочу лошицю (1 рік 6 міс.).
Тел. 050 53 86 081.
l Продається у Луцькому районі спокійна молода корова (тільна 2-м телям).
Тел.: 095 52 65 114, 097 63 59 122.
l Продається тільна телиця. Тел.: 063
35 27 519, 067 89 78 756.
l Продається дійна коза (Луцький район). Тел. 096 99 32 452.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Продам корову з телям (Маневицький район). Ціна договірна. Тел.: 099 50
17 239, 097 82 82 531.
l Продається у с. Промінь Луцького
району молода робоча кобила (5 років,
можна з возом). Ціна договірна. Тел.:
066 15 91 753, 099 45 79 448.
l Продається кінь (2 роки 6 міс.) у Ківерцівському районі. Тел. 096 15 17 124.
l Продається робоча кобила (8 років) у
Горохівському районі. Тел. 098 51 25 521.
l Продам робочу кобилу (4 роки). Локачинський район. Ціна договірна. Тел.
099 49 33 016.
l Продається кінь (разом з возом, сідлом і драбинами). Тел. 096 94 77 808.
l Продається тільна телиця у Луцькому районі. Тел. 099 32 28 245.
l Продається жеребець (1 рік) у Луцькому районі. Тел. 050 85 08 641.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продаються кури-бройлери (від 2.2
до 2.5 кг - ціна 80 грн/шт, від 2.9 до 3.0 кг
- ціна 100 грн), двадцятиденні підростки
(35 грн/шт.). Тел.: 063 79 98 967, 096 81
89 711.
l Продам щеня породи алабай. Вік
2 місяці. Недорого. Можлива доставка. Тел. 099 82 88 662.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес, цукор, половинки
або відходи ріпаку, пшениці, ячменю,
сої, кукурудзи. (Наявність аналізної карти. Від 40 тонн). Тел.: 098 06 96 276, 098
52 12 186.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики
на підшипниках, нестандартні відвали
(с. Пожарки Рожищенського району).
Тел.: 050 67 75 709, 096 91 07 885.
l Шукаю муляра, покрівельника, штукатура, фасадника, монтажника, електрогазозварника, водія (категорія Е),
автокранівника, екскаваторника, бульдозериста, різноробочих для демонтажу.
Тел. 067 33 26 455.
l Найму тракториста (смт Колки Маневицького району). Тел.: 099 18 13 332,
097 64 92 371.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, виконую бетонні роботи. Тел.
096 42 24 834.
l Найму комбайнера на жнива. Тел.
096 24 22 020.
l Найму людей для обробітку цукрових
буряків. Тел. 096 24 22 020.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене

посвідчення учасника
бойових дій, видане на ім’я Писаренко
Сергій Володимирович, вважати недійсним.
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n На власні очі
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Сергій Ільчишин і Анатолій Зух упевнені,
що механізм послужить людям ще літ сто.

Гідроелектростанція заховалась серед верб.

У МЛИНОВІ ОТРИМУЮТЬ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ПРЯМО З ВОДИ
Її виробляє австрійська турбіна «Фойт» 1951 року випуску
Одним з найперших механізмів, який
давно служить людям, був водяний
млин та проста турбіна. Дещо
модернізована, вона використовується
й досі на гідроелектростанціях. Нині
в Україні 74 малих ГЕС, у яких сила
течії рухає турбіни і вони виробляють
електроенергію. Найближча до Луцька
розташована в районному центрі
Млинів Рівненської області і належить
приватному підприємству «Агропром–
енерго». Нещодавно ми на власні очі
побачили роботу гідроелектростанції
потужністю 362 кіловати на годину
Кость ГАРБАРЧУК

ЧОМУ СТАНЦІЯ ПРАЦЮЄ
ЛИШЕ НА 20 ВІДСОТКІВ?

— Проминете міст і там
побачите її, — так у Млинові
нам пояснили, як потрапити
на їхню ГЕС.
Ми їздили через річку Ікву
туди–сюди кілька разів, але
нічого не знайшли. Ніхто ж
не сказав, що в селищі кілька
таких мостів. Нарешті серед
верб на березі розгледіли будівлю гідроелектростанції.
Нашими гідами стали
завідувач виробництва ПП
«Агропром–енерго»
Сергій
Ільчишин та головний інженер Млинівської ГЕС Анатолій
Зух. За словами фахівців, останнім часом головною проблемою в їхній роботі стало
зменшення рівня води. А все
через те, що у сусідньому
Дубенському районі відкрили
цілий каскад ставків. Ще клопоту додала нинішня весна —
майже без опадів.
— Ми безперервно відстежуємо рівень, який катастрофічно падає. Оці дощики, що
нещодавно пройшли, ситуацію

можуть
« Австрійці
пишатися своєю
якісною та надійною
продукцією.

»

Підприємство в місті Санкт-Пельтен і досі працює.

не покращили. Нині станція
працює лише на 20 відсотків
від номінальної потужності.
Немає в річці води, тому й відсутня енергія. Ми повністю залежні від природних чинників,
— пояснює Сергій Ільчишин.
— Для нас добре, коли погана
погода й значні тривалі опади
— тиждень чи два. Зайвої води
не буває, адже для цього поряд збудовано переливну дамбу. Але нині вона практично не
використовується. На станції
постійно чергує 5 працівників, а всього на підприємстві
трудяться 20 фахівців. Щоб
риба не потрапляла в турбіну,
встановлено спеціальні захисні решітки, — додає завідувач
виробництва.
«ТУРБІНА «ФОЙТ»
УЖЕ 65 РОКІВ
НЕ ДАЄ ЗБОЇВ»

Спорудженням ГЕС у старовинному містечку на річці
Іква почали ще поляки перед
війною, але не встигли завершити. Зробили тільки частину дамби й довелося втікати,
коли Другу Річ Посполиту
роздерли два диктатори.
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Станція була завершена і введена в експлуатацію
у травні 1953–го. А називалася вона міжколгоспна, бо
тоді до її будівництва активно долучалися навколишні
колективні
господарства,
адже саме розпочиналася
електрифікація Рівненської
області. Оскільки в ті далекі
роки споживання було незначним, то потужності малої
ГЕС вистачало на Млинів та
весь район. Ще стояв додатковий дизельний генератор.
Але в кожній хаті дозволяли
включати лише одну лампочку Ілліча. Для безперебійної
роботи електростанції звели
греблю завдовжки 225 метрів. Таким чином на річці Іква
й утворилося водосховище
площею понад 440 гектарів.
Необхідний перепад висоти
для ефективної роботи — чотири метри.
— Потужність нашої ГЕС
— 362 кіловати на годину, —
пояснює головний інженер
Анатолій Зух. — Установлено
обладнання австрійської фірми «Фойт». Діаметр робочого
колеса — 1,6 метра. Зберіг-

ся заводський знак і номер,
на якому добре видно, що
всі агрегати виготовлено в
1951 році, — пан Анатолій у
машинному залі показує нам
логотип підприємства. —
Вже 65 літ на електростанції зі швидкістю 173 оберти
на хвилину практично безНА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

У світі лідером гідроенергетики є Китай. У цій країні 90 тисяч малих ГЕС. На річках Австрії їх працює 31 тисяча, в Німеччині — понад 30 тисяч. В Україні — лише 74. Одна з найперших гідроелектростанцій була збудована графом Потоцьким
у 1913 році в селі Сокілець нинішнього Немирівського району Вінницької області на річці Південний Буг. В Україні після
Другої світової війни збудували сотні малих ГЕС. Коли спорудили Дніпровський каскад, то малі електростанції стали
збитковими і їх порізали на брухт.
Як стверджують фахівці, в Україні можна спорудити
тисячу малих ГЕС, але потрібні серйозні інвестиції. n
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