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■ А ви як думаєте?

Світлини картин майстрині нагадують млинівчанам про подвиг захиcників.

ПОРТРЕТИ
ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ
ПОДАРУВАЛА
ЇХНІМ РОДИНАМ
Млинівська художниця Ніна Августін увіковічила
пам’ять про земляків-героїв
Кость ГАРБАРЧУК

У

Україна без Кучми
чи Україна з Кучмою?
Думки розділилися...
9 серпня другому Президентові нашої країни виповнюється 80 років. Сьогодні всі, кому
не лінь, хочуть балотуватися на пост глави держави, і якби Леонід Кучма оголосив, що знову
бажає поборотися за булаву, як вважаєте, на якій позиції він перебував би в нинішньому
президентському рейтингу? А ви за нього проголосували б?
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат України
(м. Луцьк):
— Дякую, що газета «Волинь»
актуалізувала надважливе питання — Леонід Кучма в контексті
президентства. Це можливість
знову переосмислити його роль
і наслідки явища, породженого ним, що увійшло
в обіг як «кучмізм». «Він сформувався в результаті
зрощення старих радянських чиновників із регіональними кримінальними елітами; є різновидом
пострадянських режимів», — зазначає «Вікіпедія».
Його питомі риси: концентрація влади в руках
єдиної фінансово-багатопартійної корпорації; декоративна демократія; тотальна корумпованість
державного апарату… Перелік негативних тенденцій і явищ, які панують у нинішньому суспільстві,
можна продовжити. Достатньо назвати «дітей»
Кучми — Ахметова, Пінчука, Медведчука — перших
українських мільйонерів, тепер мільярдерів, статки
яких поставали не з бізнесу, а з корупційних схем.
І не виключено, що хтось із них спробує реанімувати «колишню славу й велич». Не випадково Медведчук став так часто з’являтися на 112-му каналі.
Політологи порахували, що за один місяць скільки
разів, як за попередній рік. Про «кучмізм» як систему деморалізуючу, дегуманізуючу треба говорити
голосно та чесно, бо масове зубожіння суспільства
і матеріально, і морально — це справа рук Леоніда
Даниловича Кучми та його оточення.

Володимир ФЕСЕНКО,
директор Центру прикладних
політичних досліджень «Пента»
(м. Київ):
— Насамперед побажаю Леоніду Даниловичу доброго здоров’я!
І як би ми не критикували часи
його президентства (а причин для
цього достатньо), Кучмі вдалося зберегти країну
та проводити збалансовану політику. Не слід забувати, що тоді проблема Криму теж стояла надзвичайно гостро і екс-президент за тих умов вирішив
її оптимально. Та все ж не можна двічі увійти в одну
й ту ж річку. Такі постаті, як Кравчук та Кучма, мають, ураховуючи величезний досвід і авторитет,
виконувати роль політичних патріархів. До речі,
Леонід Данилович намагається допомагати країні,
хоча б міг просто відпочивати. Хай до нього звертаються за порадами, наприклад, як забезпечити
стабільність держави. А щодо балотування, то і вік
уже не той, і ситуація в країні змінилася.
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України, генералмайор, начальник Київського
військового ліцею імені Івана
Богуна (м. Київ):
— У нинішньому президентському рейтингу Леонід Кучма не потрапив би навіть у першу десятку. Його

центральній районній бібліотеці
зберігаються фотокопії робіт. Пані
Ніна розповідає, що спонукало її
до такого кроку:
— З Млинівського району на війні
загинуло шестеро героїв. Я вирішила
вшанувати їх як художник і взялася
написати портрети. Перед цим зустрічалася й спілкувалася з рідними, щоб
краще зрозуміти та правильно передати характер воїнів. Це мій скромний
внесок, данина поваги. Тому свій вчинок
не вважаю чимось особливим. Усі украу р
їнські захисники варті більшого,
о, адже
вони віддали життя.
Портрети Петра Полицяка,
а, Романа Галаса, Олексія Кірися спершу
були виставлені у Свято–Михайлівайлівському храмі, а потім переданіі роди-

українські захисники варті
« Усі
більшого, адже вони віддали
життя.
»
нам. Згодом Ніна Августін написала ще три: Юрія Іткалюка, Максима
Ляшука та Олександра Кравчука. За
словами мисткині, родичі героїв були
розчулені й зворушені таким подарунком і не могли стримати сліз. Для них
також важливо, що про воїнів–захисників пам’ятають…

час закінчився. Тоді не було відкритої агресії з боку
Росії, але велися інформаційна та економічна війни
проти нашої країни. За роки його правління сталося значно більше негативних подій. Зокрема, справа Георгія Гонгадзе, яка зіпсувала міжнародний
імідж глави держави та України. Леонід Данилович привів до влади Януковича та донецький клан
Ахметова, а нині ми пожинаємо страшні наслідки.
Тому за Кучму не проголосував би.
Ольга СУМСЬКА,
народна артистка України
(м. Київ):
— На період правління Леоніда
Кучми припадає більш-менш благополучний час для України. Він
щонайперше — досвідчений дипломат, знає, як обійти гострі політичні кути. Якби мав гарну команду (а він не без
таких людей), то в нього були б шанси. Щоправда,
я не знаю, чи молоде покоління зараз обирало б
ветеранів політики. Я пригадую світлі сторінки нашого спілкування з Леонідом Даниловичем. Він
мене особисто привітав на сцені Палацу «Україна»
з тридцятиліттям. Часто запрошував на приватні
вечірки високого рівня до рідного Криму. Хочу привітати Леоніда Кучму й відзначити, що його добрі
справи завжди будуть у нашій пам’яті та в серці
кожного.

Закінчення на с. 3

У руках Ніни Августін витвір, який експонується
у Музеї українського костюма й писанки.
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ЗЕМЕЛЬНА ВІЙНА НА ВОЛИНІ:
щоб не допустити захвату, люди готові лягати під техніку
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Легенда Південно-Східної Азії із трьохтисячолітньою історією використання в медицині,
кулінарії та косметології (науково доведено).
Унікальний ЕКОпродукт, вирощений в Україні!
Потужний природний антиоксидант та імуностимулятор.
Регулярне вживання грибів Шіїтаке в рази зменшує ризик розвитку онкології, інфарктів, інсультів, а також сприяє схудненню.

(098)1242005; (050)7390305

770-770

»
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ШІЇТАКЕ — ГРИБ ЗДОРОВ’Я,
КРАСИ ТА ДОВГОЛІТТЯ

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

с. 4

WWW.SHIITAKE.COM.UA

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
(вахтовий метод: 15 днів роботи, 15 днів відпочинку, офіційне працевлаштування).
Заробітна плата від 8000 грн.
lводія на бус 5 тонн;
lбетонярів;
lелектрозварників;
lавтокранівника
на ЗІЛ
133 ГЯ
(зарплата
8500 грн).
Тел.: (0332) 78–24–08, 0996366015.

РІДНИЙ КРАЙ
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Погляд
Євгенія СОМОВА,
редактор відділу соціального
захисту «Газети Волинь»

КОМУ 5 ТИСЯЧ —
ВЕЛИКІ ГРОШІ,
А КОМУ
Й МІЛЬЙОНА МАЛО

Доброго дня
вам, люди!

спішна людина має щось
повернути суспільству, щоб
воно зростало. Ми з братом
бачили свою місію в тому, щоб розвивати нових лідерів, давати їм знання
і віру, що майбутнє – у їхніх руках. Досягнення випускників мають мотивувати юних повірити в себе і боротися за
власну мрію, – каже засновник Володимир Кличко.
З 5 по 14 липня відбувалося навчання дівчат. В офісах «Нової пошти»,
MacPaw, Depositphotos опановували
проектний менеджмент, розвивали дизайн-мислення, емоційний інтелект під
час тренінгів, дізналися про сучасне
мистецтво в «ПінчукАртЦентрі» та популярну науку в «Експериментаніумі»,
пройшли уроки першої допомоги в клініці «Борис» та сексуального виховання в «АнтиСНІД», тренінг самозахисту.

Ф
Фо
Фото
з особистого архіву Ірини ПРОЦЮК.
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13 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.03, захід — 20.42, тривалість дня —
14.39).
1
Місяць у Діві. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Євдоким, Сергій, Антон, Єгор, Юрій.

Найближчі магнітні бурі:
10,12, 13, 16, 17, 20, 21 і 29 серпня

n Погода
Ірина Процюк: «І в нашому місті можна стати успішним».

Волинянка Ірина Процюк із села
Прилуцьке ділиться враженнями:
– Протягом року я наполегливо
працювала і ось тепер – учасниця
«Школи успіху–2018». Спочатку трохи
хвилювалася, та мене підтримували
рідні та вчителька Олександра Щербачук. Навчилася володіти емоціями,
ознайомилася з прикладами роботи
бізнесу, соціальних проектів і зрозу-

міла, що за мрію потрібно боротися.
Після закінчення «Школи успіху» восени організую власний загальноосвітній проект «Лідерські якості молоді», на який запрошую підлітків 14–17
років, щоб розвивати навички самостійних активних дій та цілеспрямованої поведінки. Хочу, щоб вони зрозуміли, що і в нашому місті можна
стати успішним.

В’ячеслав Липинський
і Затурці постали
на сувенірах

Відпочинок на Світязі — море позитивних емоцій,
пов’язаних із купанням, смакуванням місцевих делікатесів
— пончиків і, звісно, риби

Н

Сонце (схід — 6.01, захід — 20.44, тривалість дня —
1
14.43).
Місяць у Леві, Діві. 1–2 дні Місяця.
Іменинники: Валентин, Максим, Анатолій, Герман.

14 СЕРПНЯ

Сонце, вода і прилавки
з... мухами
а невеличкому ринку, що на
території пансіонату «Шацькі озера», є весь необхідний
для відпочивальників асортимент
товарів — від купальників до сувенірів і чаїв із лісових трав. Причім не
лише привезених із Закарпаття, а й
зібраних у місцевому лісі. І, звісно,
риба. Бути на Світязі й не скуштувати її, було б гріхом перед власним
шлунком. Тож народ тягнеться до
прилавків. Тут можна придбати і свіжу рибу, виловлену в озері, і в’ялену.
Останньої доволі широкий вибір —
сомики, товстолоби, щуки, плотва...
І, звісно ж, славнозвісні вугрі, завдяки яким чимало волинян захистили
кандидатські, докторські дисертації.
Рибка апетитна, із запаморочливим
ароматом. Так і проситься купити. І
відпочивальники виймають гаманці — хоч рідко кому вдасться стор-

11 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.00, захід — 20.46, тривалість дня —
14.46).
Місяць у Леві. 28–29–1 дні Місяця.
Іменинники: Кузьма, Костянтин, Богдана.

Сонце (схід — 6.05, захід — 20.40, тривалість дня —
14.35).
1
Місяць у Діві, Терезах. 3–4 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Леонтій, Олександр.

-У

Євгенія СОМОВА

Сонце (схід — 5.58, захід — 20.48, тривалість дня —
14.48).
Місяць у Раку, Леві. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Ірина, Тимофій, Антоніна, Остап.

12 СЕРПНЯ

100 дівчат і хлопців із різних
регіонів України пройшли
відбір у літню «Школу успіху»
від Klitschko Foundation під
патронатом ЮНЕСКО. Програму
для 14–15-річних вже увосьме
реалізує фундація знаменитих
боксерів. Протягом 10 днів під
керівництвом менторів підлітки
вчаться працювати в команді,
створюють проекти, обговорюють
їх із відомими українськими
бізнесменами і громадськими
діячами

е в грошах щастя. Ця фраза, певне, ще з тих
часів, коли всі ми були однаково бідними.
Нині ж вона набула іншого звучання: щастя
не в грошах, а в їхній кількості. Тож скільки їх треба
мати, аби відчувати себе, якщо не королем життя,
то принаймні людиною, котра може достойно жити.
Провівши невеличке опитування серед знайомих, почула різні суми. Одним для повного щастя
потрібно щомісяця до 10 тисяч гривень, іншим —
15—20, а то й більше. Тим часом зарплати і пенсії в
нас значно нижчі. Волинь традиційно займає Одне
з наближених до останніх місць в рейтингу середніх зарплат в Україні. Фахівці у нас отримують трохи більше шести тисяч гривень. Середня пенсія ще
менша — якихось дві з гаком. На такі суми особливо не порозкошуєш. Заплатиш за комуналку, транспорт — і грошей практично нема. А ще ж потрібно
за щось харчуватися, лікуватися, одягатися...
Для нормального життя нам необхідні удвічі
більші зарплати і пенсії від тих, які маємо, — так
вважають українці, думкою котрих цікавилися фахівці компанії «Research & Branding Group». Урядовці ж переконані, що працюючі можуть нормально
прожити і за 7—8 тисяч гривень, а пенсіонери — за
меншу суму. Їм же їсти багато не варто, одяг купувати не треба. Мене особливо шокують висловлювання з цього приводу міністра соціальної політики
Андрія Реви. То він каже, що українці витрачають
половину доходів на харчування, бо багато їдять.
При цьому порівнює їхні витрати з витратами
громадян Німеччини, забуваючи, що там доходи
значно вищі. То його не влаштовує, що пенсіонери
помирати не поспішають, створюючи своїм довгим
життям проблеми — і державі, і Пенсійному фонду. Через них він має у бюджеті великі дірки, не
завжди може нашкребти коштів на їхні виплати. А
недавно озвучив ще одну вельми оригінальну ідею.
Заявив, що хоче позбавити працюючих пенсії.
За його словами, після реформи їм доведеться
вибирати: пенсія чи зарплата. Тобто, або людина
продовжує трудитися і отримує тільки зароблене, або виходить на пенсію і залишає роботу. Пан
міністр мотивує своє рішення тим, що після проведення пенсійної реформи пенсія буде достатньою.
Але яка сума за цим визначенням криється, певне,
і сам не знає. Зрештою, чи не вважає Андрій Рева
свою ідею аморальною? Те, що він пропонує, — не
що інше, як дискримінація за віком. Адже пенсіонер офіційно платить усі податки, як і будь-який
інший працівник, то чому його хочуть поставити
перед вибором: пенсія чи зарплата. Можливо,
тому, що держава намагається скоротити бюджетні
витрати. Тож в уряді, як завжди, шукають найпростіший спосіб — не платити особам старшого віку,
котрі працюють.
Звісно, людям, які кричать, що пенсіонери мають звільняти робочі місця для молоді, ініціатива
пана Реви до вподоби. Та вони забувають, що ті
переважно працюють на посадах, які молодь займати не поспішає, що в них мізерні пенсії. До того
ж їх нівелює інфляція і девальвація гривні. n
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Волинянка – в освітньому проекті братів Кличків

Яку суму їх потрібно мати, щоб бути щасливим
і не відмовляти собі ні в чому? На це запитання
нема однозначної відповіді. Адже уявлення про
достаток у кожного різне
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гуватися дешевше 700 гривень за
вугра, при цьому не зважають, що
товар годинами лежить під пекучим
сонцем і над ним літають мухи, яких
продавці ліниво відганяють гіллям.
У спеку згідно із санітарними
вимогами риба не повинна зберігатися на відкритих прилавках. Але
ніхто цих правил не дотримується.
Та й вітрин із холодильниками тут
не мають, як і сертифікатів якості.
Тож кожен, купуючи такий продукт,
ризикує здоров’ям, бо ж його погана якість може стати причиною захворювання на ботулізм і вкласти на
лікарняне ліжко.
Нецивілізована торгівля рибою
триває не перший рік. Іноземців,
які бувають на Світязі, вона дивує.
А людей, котрі повинні б дбати про
здоров’я відпочивальників, схоже,
— ні. Ніхто ж і пальцем не поворухнув, щоб упорядкувати її, створити
необхідні умови для продавців.

З’явилися
магніти,
присвячені
відомому
політичному
діячеві країни
та місцевому
меморіальному
музею його
імені
Сергій НАУМУК

юбителі пам’ятних дрібничок та колекціонери відтепер можуть їх придбати.
До уваги гостей закладу — магніти
із зображенням політика доби гетьманату та
будівлі музею, де колись розташовувався
маєток Липинських. Також є печатка з аналогічною фотографією. Зацікавлять туристів
і «Мішечок приємних спогадів із Затурців»,
карта України, де під лупою видно це волинське село, ключ із виглядом маєтку.
Тож тепер відвідувачі зможуть придбати
сувенір на згадку.

Л

«Серпень
скрадається
тихо»
10 серпня вшановується пам’ять Прохора,
Никанора, Тимона і Пармена дияконів. У цей
час викопують цибульки тюльпанів. У давнину
помітили, що сильне мерехтіння зірок перед
сходом сонця передвіщає дощ через два-три
дні.
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани
Дриганюк, 10 серпня — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер південно-східний, 5—10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 12—17,
вдень — 26—31 градус тепла. 11-го — мінлива
хмарність, вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 13—18, вдень — 23—28 градусів. 12-го —
мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер північно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 11—16, вдень — 22—27 градусів. 13-го
— мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно–західний, 3—8 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 12—17, вдень — 23—28 градусів.
14-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер
північно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 13—18, вдень — 21—28
градусів.За багаторічними спостереженнями, найтепліше 10 серпня було 1992 року — плюс 35, найхолодніше — 1971-го — 8 градусів тепла. Температура води в річці Стир — 24 , в озері Світязь — 22
градуси.
У Рівному увесь день буде ясним. Температура повітря 10—11
серпня — 16—29, 12-го
— 18—25, 13—14-го —
16—29 градусів тепла.
Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.

А

n Влада і громада

Юрій Павлов, Ольга Журова, Валентин Хаймик і Тарас Шкітер налаштовані на подальшу
співпрацю.

Проект лучанина зацікавив
Київську міську раду
Представники громадянського руху «СВІДОМІ» презентували
«Округи без депутатів» для столичних колег
Олександр ГРИНЧУК

ПП БУРМАКА Н. П.

11 та 18 серпня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування V анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75Q11Q75, 20Q05Q55, моб.: 095Q808Q20Q53,
098Q388Q88Q36, 063Q241Q25Q51.
м. Рівне, тел. (0362) 43Q57Q58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63Q16Q16, 63Q25Q28.

ДО УВАГИ
АБІТУРІЄНТІВ!
Мережа освітніх консультантів
України інформує, що прийом документів у виші Республіки Польща
проводиться до 15.09.2018 р.
НО і
Зарахування на навчання без ЗНО
вступних екзаменів.
Довідки за тел.: (099)7618493, (068) 760-26-21.
e-mail: mokulutsk3@gmail.com
Сайт: moku.com.ua

Ліцензія Серія АВ № 539362

Господарство візьме на роботу сім’ю агрономів
або заступника директора з рослинництва.
Транспорт надаємо.Заробітна плата за домовленістю!
Стаж не менше 5 років.

Інформація за телефоном 0673328906.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ВІД 7 СЕРПНЯ:
По горизонталі: 1. Фарватер. 5. Бал. 6. Уто. 8. Інстинкт. 9. Марш.
11. Атом. 14. Монарх. 16. Нетто. 17. Рупор. 18. Ласти. 19. Есхіл.
20. Нерест. 23. Ядро. 26. Одуд. 28. Правопис. 29. Гоа. 30. Спа.
31. Клоунада.
По вертикалі: 1. Фліш. 2. Русло. 3. Тенор. 4. Рута. 5. Бра. 7. Око.
9. Монголія. 10. Ротмістр. 12. Теплохід. 13. Мармелад. 14. Моршин.
15. Хребет. 21. Ерато. 22. Сопка. 24. Дог. 25. Опак. 26. Осса. 27. Уда.

ід час круглого
столу, який відбувся 2 серпня,
лучани розповіли, що
ця ініціатива депутата
Луцької міськради Андрія Покровського на
вирішення
проблеми
належного представництва та захисту інтересів
громадян в органах місцевого самоврядування
радах України.
Нещодавно проект,
який активно реалізовується в Луцьку, зацікавив Київську міську
раду, від якої і надійшло
запрошення провести
зустріч із членами громадянського руху. Автор проекту Тарас Шкітер окреслив кількість
округів без депутатів
у Луцьку та на Волині,

П

навів статистичні дані
по кількох інших містах,
адже, як виявилося, ця
проблема глобальна для
усієї України. «Як пока-

руги без депутатів», —
зауважив Тарас Шкітер.
Окрім того, юрист
Валентин Хаймик додав,
що нині команда «СВІ-

проблему можна лише
« Вирішити
зі зміною виборчої системи,
тому останній етап проекту і
спрямований на внесення пропозицій
щодо вдосконалення виборчого
законодавства.
зали наші дослідження,
на округах «без депутатів» ремонтують утричі
менше прибудинкових
територій та встановлюють учетверо менше
спортивних майданчиків. Саме тому в рамках
громадянського
руху
«СВІДОМІ» було прийнято рішення про запуск
проекту під назвою «Ок-

»

ДОМИХ» працює над
ознайомленням
мешканців обласного центру
Волині із механізмом
залучення коштів на округи «без депутатів». Як
повідомлялося раніше у
ЗМІ, рішенням Луцької
міської ради на «осиротілі» округи у 2018 році
було виділено 2,4 млн
грн.

Під час зустрічі співзасновник ГР «СВІДОМІ» Тарас Шкітер зазначив, що одним з етапів
реалізації проекту є обмін досвідом між представниками органів місцевого самоврядування
України. Зокрема, його
сила готова ділитися
своїми напрацюваннями та розповісти про результати вирішення цієї
проблеми в Луцьку.
Волинський
політолог Михайло Наход
наголосив, що повністю вирішити проблему
округів без депутатів
можна лише зі зміною
виборчої системи, тому
останній етап проекту
і спрямований на внесення пропозицій щодо
вдосконалення виборчого законодавства.
Представники
управління з питань децентралізації, розвитку
місцевого самоврядування, регіональних та
міжнародних
зв’язків
Київради Юрій Павлов
та Ольга Журова виявили бажання ознайомитися з проектом засновника ГР «СВІДОМІ»
Андрія Покровського,
яке вже сприяє вирішенню цієї проблеми в
Луцьку. А також поділилися столичним досвідом у роботі з округами, що опинилися без
представництва.
Обидві сторони зустрічі задоволені результатом обговорення
та рішуче налаштовані
на подальшу співпрацю. n
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n А ви як думаєте?

УЛЬС ТИЖНЯ
ведчука, кума Путіна, через якого проросійська
мафія досі хазяйнує в нашій державі і ми не можемо позбутися впливу «старшого» брата, маємо біду на Сході. Я нізащо б не голосував за цю
людину.

УКРАЇНА БЕЗ КУЧМИ
ЧИ УКРАЇНА З КУЧМОЮ?
ДУМКИ РОЗДІЛИЛИСЯ...
Фото focus.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ,
екс-заступник голови СБУ
(м. Київ):
— Думаю, що при всьому
досвіді Леоніда Кучми зараз він
не знайшов би підтримки в суспільстві. Його сьогодні майже ніхто не згадує. Та й вік уже
не той — 80 років. Я не пригадую, щоб у таких
літах хтось балотувався. Хоча на фоні сьогоднішніх імовірних кандидатів Леоніда Кучму
та Леоніда Кравчука я оцінюю в основному позитивно. За винятком того, що Кучма запустив
стихійну, хаотичну приватизацію, первинне
накопичення капіталу, у зв’язку з чим піднялися олігархи. Це була страшенна економічна
помилка. Можна також співчувати, тому що
оточення, особливо російська агентура, сильно його обмежували. На другий термін Леонід
Кучма передбачив, що потрібно йти у Європу,
вступати в НАТО. Але нашими руками зробили декілька провокацій, і все зупинилось. Маю
на увазі касетний скандал, «Україну без Кучми».
Ціла низка провокаційних виступів була проти
нього, коли він оголосив і дав команду готувати документи для вступу України до НАТО.
За це ми розплачуємось зараз.
Володимир КАРПУК,
народний депутат України
V та VI скликань
(м. Луцьк):
— Я за Кучму і тоді не голосував, за винятком другого туру,
у який він вийшов із комуністом
Симоненком. І зараз я б цього
не зробив. Думаю, що і в нього самого, і в його
наближених достатньо мудрості та досвіду, щоб
не виставляти свою кандидатуру. Леонід Кучма
вже усвідомив своє місце в українській історії. Так, сьогодні більшість людей розгублені й
не знають, за кого голосувати, тому, можливо,
хтось би й підтримав його, але цей відсоток явно
був би надзвичайно низьким… Хоча Кучма, ймовірно, виглядав би світліше на тлі багатьох теперішніх сірих осіб.
Людмила ПРИХОДЬКО,
народна артистка України
(м. Луцьк):
— Коли Леонід Данилович
очолював Кабінет Міністрів, він
працював як фахівець. І керував великим заводом «Південмаш», що не кожному під силу.
Я познайомилася з Кучмою в нас, на Волині.
У спілкуванні — дипломат із гарним почуттям
гумору, справляє враження розумного чоловіка. Читала його книжку «Україна — не Росія» — автор розумів багато такого, чого інші
не бачили. Свій дипломатизм міг би використати для порозуміння між двома державами.
Але у 80 років не ті вже можливості. Недарма ж
людей відправляють на пенсію. Як співається
в пісні: «Якби мені не тиночки та не перелази,
ходив би я до дівчини по чотири рази».
Петро САГАНЮК,
володимир-волинський
міський голова
(м. ВолодимирВолинський):
— Свою діяльність на президентському посту Леонід Кучма
починав ніби добре, а закінчив
революцією. Кожній людині належить певна
роль у житті. Він свою виконав. Тому я впевнений, що лідером Кучма в передвиборній гонці
точно б не був. Та й навіть у п’ятірку навряд чи
потрапив. І я, незважаючи на те, що ми добре
знайомі, за нього не голосував би. Україні зараз потрібен лідер, щоб усі громадяни відчули, що в країні є господар, котрий про них турбується.
Володимир ШЕНДИБИЛО,
заступник головного лікаря
Луцької міської клінічної
лікарні (м. Луцьк):
Я за Кучму не голосував би,
і, на мою думку, високого місця
у президентському рейтингу
зараз він би не зайняв. Інший
час та ситуація в державі, нові геополітичні
умови. Колесо історії, як відомо, зворотного ходу не має. Кажуть, що Леонід Данилович
умів налагоджувати відносини з Росією. Але
не забуваймо, що за часів його президентства
там при владі був Єльцин, а не Путін. У той час
ще не забулися традиції співжиття в СРСР, враження від його розвалу, що трохи згладжувало

що ця людина причетна до смерті Георгія Гонгадзе.
« Переконаний,
І те, що він перебуває на свободі, і за весь цей період часу жоден
генеральний прокурор не зміг довести справу до кінця, викривши Кучму
як замовника вбивства, свідчить про кризу правоохоронної системи.

»

імперські амбіції російських правителів. Мені
важко передбачити, як би сьогодні повівся Леонід Кучма, одержавши булаву. І напевно, тут
марно про щось гадати, бо нинішній період
історії нашої держави вимагає нового лідера.
Я вважаю, що сьогодні потрібно робити ставку
на молодих політиків, представників покоління,
яке виросло в незалежній Україні.
Микола ВЕЛЬМА,
редактор громадськополітичної газети «Вісті
Ковельщини», заслужений
журналіст України
(м. Ковель):
— Думаю, що Кучма свою
справу вже зробив і не повинен
претендувати на президентський пост. Сьогодні
багато людей його критикують (і критикували),
але роль Леоніда Даниловича була велика. Він
свого часу витягнув економіку України з прірви. При ньому було зміцнено гривню. Другий
президент вів виважену міжнародну політику.
Навіть те, що Кучма написав книжку «Україна —
не Росія», — в той час було мужнім кроком. Але,
звичайно, допускав і багато прорахунків, що
в кінцевому підсумку призвело до акції «Україна
без Кучми». Сьогодні він явно не є претендентом на пост президента. І я за нього голосувати не буду, якщо його прізвище з’явиться серед
кандидатів.
Володимир БЛАЖЕНЧУК,
голова Волинської обласної
ради й облвиконкому
в 1990–1994 роках
(м. Луцьк):
— Кожному овочу — свій
час. І досить нам уже тих років,
коли Леонід Данилович керував
Україною — спершу на посту прем’єр-міністра,
потім — президента (я працював із ним якраз
за його прем’єрства). Нині йому доручили велику справу — довести до завершення війну
на Донбасі, бо кожен її день — це горе: чиясь
мати оплакує сина — якщо не вбитого, то скаліченого. Коли б Леонід Данилович довів справу до кінця, він би залишився в історії як великий українець, котрий захистив державу.
Це була б неоціненна допомога нашим нинішнім очільникам. Кучма — людина тверезого
розуму. Думаю, що він не висуватиме свою
кандидатуру на пост президента. Хоч дехто,
може, і хотів би, аби це сталося. Щоб дійшло
до другого туру, наприклад, дві фігури — він,
80-літній, і хтось 50-річний чи ще молодший.
Ясно, проголосують за другого. А коли б і сталося вже таке, що Кучма піде у президенти,

то за всієї поваги до цього політика, я за нього
не голосуватиму.
Ігор ГУЗЬ,
народний депутат України
(м. Луцьк):
— Я глибоко переконаний, що ця людина причетна
до смерті Георгія Гонгадзе.
І те, що він перебуває на свободі, і за весь цей період часу
(вже минуло 17 років) жоден генеральний
прокурор не зміг довести справу до кінця,
викривши Кучму як замовника вбивства, свідчить про кризу правоохоронної системи. Тому
за нього ніколи не проголосував би. Про рейтинг говорити недоречно, бо це політик минулого. 80-літня людина вже не для президентства.
Галина ШАФЕТА,
вчителька-пенсіонерка
(м. Луцьк):
— У нас якого президента не виберуть, усі погані.
І перший, і другий, і третій…
То, може, причину треба шукати
не в ньому, а в самих українцях?
Ми звикли звинувачувати в наших бідах очільників держави. Але вони ж керують не самі. Є
уряд, правляча еліта, котра не дотримується
встановлених нею правил, намагається обійти
Конституцію і закони. То, може, нам потрібен
президент-диктатор? Такий, як Лукашенко чи
Назарбаєв? Ми ж до демократії не звикли.
Більшість розуміє її по-своєму і не усвідомлює
важливості дотримання всіх правил та законів.
Стосовно Кучми, то я не кричала йому «Геть!»,
бо був непоганим політиком, господарником,
але й особливо не задоволена його керівництвом. Якби він знову вирішив іти у президенти,
то добре подумала б, чи віддавати за нього
голос. Я вважаю, що Україні потрібен очільник
із новим мисленням, який може домовитися
з політичними партіями, олігархами, людина,
котру поважає світ.
Василь ПРАДІД,
голова первинної
профспілкової організації
НПГ України
ДП «Передпускова дирекція
шахти № 10»
(м. Нововолинськ):
— Хай би спочатку Кучма
відмолив свої гріхи… З таким шлейфом можна
відправити його не в президентську компанію,
а в інше місце. Це він пригрів в Україні Мед-
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Головний синоптик
країни Микола
Кульбіда:
«Раджу довіряти
Укргідрометеоцентру,
а не інтернету!»

Який заповіт
перед
смертю
склав
5-річний
хлопчик

Замість
нареченого
на весіллі
обнімала його
картонний
муляж. Бо
коханий був…
на небесах

І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

Валентина ПЕТРОЩУК,
колишній редактор
Іваничівської районної
газети «Колос», заслужений
журналіст України
(м. Нововолинськ):
— Коли главою держави
був Леонід Кучма, то мали ми
більш-менш стабільні ціни на все, країна піднімалася — це було видно. І найголовніше — чи
не найбільше громадян вірили (!) в державу,
чого зараз, на жаль, немає. Та знайшлися популісти, яким завжди все не так — вони тільки й
уміють критикувати та кричати «Ганьба!» — почали розмахувати лозунгом «Україна без Кучми». Я Леоніда Даниловича не ідеалізую, але
побачили (він сам колись про це казав) країну
без цього президента. Взагалі у багатьох наших
людей сформувався стиль «ганьбити свою владу». Та чи приводить це до хорошого? Тільки б
знімали всіх та переобирали, міняючи, як у тій
приказці, шило на мило… Тому якби Кучма оголосив про бажання балотуватися на президентський пост, думаю, він би зайняв достойне місце. І я за нього віддала б голос, якби трохи років
забрати. А чому б і ні?
Людмила КИРДА,
депутат Волинської
обласної ради
(смт Маневичі):
— За нього я б не голосувала, бо чітко знаю, кого буду підтримувати на президентських
виборах, і своїй позиції не зраджу. Однак пригадую досить приємний момент.
Коли Леоніда Даниловича обрали главою держави, він якось скоро прибув на Волинь. Це був
липень, йшли жнива. Так вийшло, що я тоді
теж їхала до Ковеля і зовсім випадково побачила президентський кортеж, що зупинився
посеред дороги, всього з трьох машин. Леонід
Кучма вийшов з автомобіля з двома чоловіками
і пішов у поле, про щось поговорив із комбайнерами, потиснув їм руку. Не було великої охорони, як зараз, шаленої підготовки до приїзду
глави держави. Якби ось ці речі залишилися
сьогодні, щоб наші очільники не соромилися
йти до простого комбайнера в поле і цікавилися, як він живе, тоді, можливо, і були б якісь зміни в нашій країні. А сьогодні Кучма нехай собі
відпочиває, тішиться роками, що послав йому
Господь.
Галина КАЖАН,
заслужена артистка України
(м. Луцьк):
— Не голосувала за Леоніда Кучму, коли він двічі балотовувався на пост глави держави
у 1990-х. Пригадую, я тоді працювала на телебаченні, в редакції зовсім не було паперу, але натомість нас
закидали цілими пачками агітаційних листочків.
І я вирішила знайти їм застосування. Це був
дорогий атласний папір, який різала на чотири
частини і робила собі записнички. І ці «агітки»
зіграли величезну роль, бо тоді я зрозуміла, що
не буду голосувати за Леоніда Кучму. Впевнена, що я б не стала підтримувати його і на теперішніх президентських перегонах. Сьогодні
довіряти йому державні справи небезпечно,
бо це не та людина, яка віддасть «душу і тіло»
за український народ, дбатиме про нього і вболіватиме.
Степан РОДИЧ,
представник Національної
ради України питань
телебачення радіомовлення
у Волинській області
(м. Луцьк):
— Це був найкращий з усіх
президентів. Ця людина могла відстояти інтереси України: ми пам’ятаємо
Тузлу, коли він покинув свою поїздку в Бразилію і повернувся, щоб навести порядок із зазіханням російських сил, які будували переправу на цей острівець. Ми знаємо, що нападки,
на зразок «кольчужного» скандалу, збиття літака, котрий летів з Ізраїлю в Росію, звинувачення
у вбивстві Гонгадзе, — це все інспірували російські спецслужби, щоб повалити Кучму, який
став незручним для тодішнього керівництва Росії. Якби стояло питання про обрання Леоніда
Даниловича, я б за нього проголосував.
Ірина ФАРІОН,
член політради
ВО «Свобода», народний
депутат України
VII скликання
(м. Львів):
— Свого часу Кучма був фокусом суспільної свідомості. Галичина й Волинь зробили його президентом,
щоб не обирати комуніста Пєтю Симоненка.
По-перше, Леонід Данилович зробив дуже позитивну річ: обіцяв надати російській мові статус другої державної, але не зробив цього. Парад надання розпочався на рівні обласних рад,
але місцева прокуратура всюди оскаржувала
їхні рішення, як незаконні. По-друге, за його
президентства не виявлялися сепаратистські
настрої, йому вдавалося це втримувати на рівні
«совкового» способу мислення (за Януковича
це набуло гостроти, при Порошенку ж сепаратизм набуває легітимізації). Але всі ці позитиви Кучми перекреслюються тим, що ця людина входить у число переговорників Мінського
формату. Що він там робить? Отож Леонід
Данилович мав шанс увійти в історію позитивно. Будда казав 20 років віддати веселощам,
наступні 20 — освіті, останні 20 — Богові. Тож
на схилі років хай над цим замислиться.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА, Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА, Катерина ЗУБЧУК,
Євгенія СОМОВА, Тамара ТРОФИМЧУК,
Лариса ЗАНЮК, Людмила ВЛАСЮК,
Сергій НАУМУК, Кость ГАРБАРЧУК,
Олександр ДУРМАНЕНКО.
Відеоопитування на цю тему –
на сайті VOLYN.COM.UA.

В АРМІЇ ВІТАТИМУТЬСЯ
«СЛАВА УКРАЇНІ!»
Міністерство оборони готує
законопроект про зміну військового
вітання у Збройних силах України зі
«Здрастуйте, товариші! — Бажаємо
здоров’я!» на «Слава Україні! —
Героям слава!»
Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Він сказав, що проект розробляють на прохання Президента України.
Депутати можуть прийняти його після канікул. Нове вітання використають уже незабаром — під час параду до Дня Незалежності.

ЛЯШКО ОТРИМАВ
16 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
ВІД ЛЮДИНИ АХМЕТОВА
Стало зрозуміло, звідки головний
«радикал» України бере гроші, крім
«виграшів» у лотерею
Олег Ляшко продав майна на 16 мільйонів гривень. Відповідні зміни він вніс до
Єдиного реєстру декларацій, зазначивши як
«дохід від відчуження нерухомості».
Покупцем указано громадянина України Риженкова Олександра Миколайовича.
Раніше головний «радикал» уже продавав
йому квартиру. Олександр Риженков — колишній депутат Верховної Ради від «Партії
регіонів» і батько Юрія Риженкова. Останній
є генеральним директором ТОВ «Метінвест
Холдинг» — компанії, що належить Рінату Ахметову та його бізнес–партнеру, народному
депутатові Вадиму Новинському.

ЗАКАРПАТТЯ ВІДРІЗАЛИ
ВІД УКРАЇНИ
«Після тимчасової втрати Криму цей
регіон міг би стати альтернативною
оздоровницею України. Але
мешканцям Харкова чи Києва
зручніше дістатись до Хургади
чи Мальорки, ніж до термалів
Берегово чи гірськолижних витягів
Кострина», — написав міський
голова Львова та лідер «Самопомочі»
Андрій Садовий у своєму листі до
Президента, прем’єр–міністра і
міністра інфраструктури України
щодо розвитку транспортної та
прикордонної інфраструктури
Закарпаття
Садовий констатує відсутність авіасполучення України та світу з Ужгородом, перевантаженість єдиної міжнародної автомагістралі М06, що зв’язує Київ із Закарпаттям
та Південно–Східною Європою, відсутність
швидкісних поїздів «Інтерсіті». Також після
отримання безвізу не відкрито жодного нового пункту пропуску, а кошти, «виділені ЄС
на модернізацію наявних, — частково не використані та повернуті назад». «Адміністративні прорахунки Києва фактично створили
на Закарпатті загрозу національній безпеці.
Тому закликаю представників найвищої влади в країні діяти, аби виправити ситуацію», —
сказав Андрій Садовий.

У КИЄВІ ВІДКРИЛИ
ПАМ’ЯТНИК ІЛЛІ МУРОМЦЮ
Монумент прикрашає один
зі столичних парків
В урочистій церемонії взяли участь голова Києва Віталій Кличко та спортсмен Василь Вірастюк. Останній позував скульптору,
тому Ілля дуже схожий на нього. Чотириметровий бронзовий монумент установили в
історичній місцевості — де, за переказами,
була застава Муромця часів Середньовічної
Русі. «Богатир, який народився під Черніговом, захищав місто, похований у Києво–Печерській лаврі. Це наш богатир, це наша історія», — наголосив Кличко.
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Більше новин — на сайті

n Пряма мова
Остап ДРОЗДОВ, львівський
журналіст, вважає, що з Росією
треба розірвати усі зв’язки:

«

Коли ти ізольовуєш свого гвалтівника, то
копійки в кишені тоді не рахуєш. Російські
книги – геть! Російські медіа – геть! Російську
церкву – геть! Російську попсу і серіальчики –
геть! Торгівлю з Росією – припинити! Літаки
приземлити, човни зачохлити, поїзди – в депо!
Будь-які взаємини з гвалтівником треба було
обірвати вже давно, а не на п’ятому році війни.
тчани поцілують
ц у
себе
І хай наші галицькі заробітчани
’я через
в с*аку і їдуть у Підмосков’я
озкаБілорусь. І не треба мені розкаю.
зувати про їхню тяжку долю.
Треба нарешті стукнутися в
ичку
голову і покинути свою звичку
їздити за рублями в країну, яка
жного
тебе вбиває. Зневажаю кожного
на
безпринципного заробітчанина
в Росії. Бажаю там лишитися
назавжди.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ОВИНИ краю
ВОДА ЗАБРАЛА
ЗОВСІМ ЮНІ ЖИТТЯ
Дві малолітні сестри 2005 і 2006 років
народження втопилися у річці Горинь на
Рівненщині. Трагедія сталася поблизу села
Бродівське Острозького району
Валентин СТАВСЬКИЙ, Леся ВЛАШИНЕЦЬ

а словами очевидців, дівчата з батьками того
дня пасли біля річки корів. А під вечір попросилися скупатися. Русло мілке cпочатку, а потім — яма, в яку вони і потрапили, і сильна течія їх
потягла. Мати почала кричати, кликати на допомогу. Підбіг батько. Одну дитину витягли відразу, але
вона була без ознак життя. А другу дівчинку так і не
знайшли. На місце надзвичайної події терміново
приїхали рятувальники і водолази, які відповідно
підготували місце, освітили його, бо вже було темно, і за півгодини виявили тіло потопельниці.
Непоправне горе несподівано прийшло і в
сім’ю Ланевичів із села Губин Перший Горохівського району – у ставку втопився восьмирічний Ілля.
Тато був на роботі у місцевому господарстві (мама
перебувала на заробітках у Польщі). Хлопчик сказав сестрі, що йде грати у футбол. Мабуть, через
спеку вирішив скупатися. Тривогу забив ровесник
Іллі, в якусь мить зрозумівши, що з води друг сам
не вибереться. Першим на став примчав 35-літній
мешканець села Володимир Матерчук. Він і виніс
хлопчика з водойми. На жаль, рятувати його було
вже пізно. n

З

ВІЗ ЗЕМЛЯЧОК
НА РОБОТУ У... БОРДЕЛІ
Позавчора слідчі детективи спільно із
оперативниками відділу боротьби зі
злочинами, пов’язаними із торгівлею
людьми, головного управління
Національної поліції у Волинській
області та військовослужбовцями
прикордонної служби України
за процесуального керівництва
прокуратури області на міжнародному
автомобільному пункті пропуску «Ягодин»
взяли «на гарячому» 29-річного мешканця
Ковельського району, який переправляв
за кордон двох жінок для сексуальної
експлуатації
Анна ПАВЛОВСЬКА

ід час досудового слідства встановлено, що
чоловік займався цим «бізнесом» під приводом легального працевлаштування волинянок у Республіці Польща. Слідчі детективи затримали злочинця та оголосили йому про підозру за
ч. 2 ст. 149, ч. 2. ст.15, ст. 149 Кримінального кодексу України (йдеться про торгівлю людьми). Нині
вирішується питання про обрання зловмиснику
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування. n

П

ЗАГИНУВ,
РЕМОНТУЮЧИ КОЛЕСО
5 серпня в поліцію Луцька надійшло
повідомлення з міської клінічної лікарні
з приводу того, що о 23.50 у відділенні
реанімації медичного закладу від політравм
помер слюсар тролейбусного парку
1957 року народження
Марина ЛУГОВА

телефонній розмові директор Луцького підприємства електрозв’язку Володимир Пуц
розповів:
— Нещасний випадок стався о 22.30. Слюсар
Василь Жовмірук вийшов у нічну зміну, оскільки надійшла заявка, що на одному із тролейбусів треба
відремонтувати колесо. Бортував його, не знімаючи з транспортного засобу. В якийсь момент через
різкий витік повітря колесо відлетіло і вдарило чоловіка, відкинувши на декілька метрів. Він упав на
асфальт. На виклик прибула «швидка». Я навздогін
поїхав до лікарні, де зустрівся з рідними потерпілого, медиками, аби розпитати, що потрібно для
лікування. Чоловіка готували до операції, але, на
жаль, він того ж вечора помер. Ми, як могли, підтримали родину, яка втратила рідну людину. n

У

41-РІЧНИЙ НЕГІДНИК
ЗҐВАЛТУВАВ
84-ЛІТНЮ БАБУСЮ
Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення
волі
Ірина ПАСІЧНИК

овідомлення про злочин до Турійського
відділення поліції надійшло минулої неділі.
З’ясувалося, що 84-літня жінка була зовсім
немічною, лежачою. Чоловік, застосовуючи силу,
скористався її безпорадністю. З місця події він
зник, однак оперативники розпочали невідкладні
пошуки зловмисника і вже до кінця дня затримали
його.
Слідчі встановили причетність до злочину
41-річного жителя селища Турійськ та оголосили
про підозру. Йому інкримінується ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом». Вирішується питання про обрання міри
запобіжного заходу. Кривдникові світить позбавлення волі на строк до п’яти років. n
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n Гаряча точка

Земельна війна на Волині:
щоб не допустити захвату,
люди готові лягати під техніку
Останнім часом редакція отримує тривожні сигнали з ВолодимирВолинського району: фермерське господарство «Західний Буг» втручається
в роботу сільгосппідприємств
Фото google.com.ua.

Сергій НАУМУК

СХЕМА НА СХЕМІ

У квітні цього року шість
агровиробників заявили у штаб
із забезпечення прав та свобод
землевласників і землекористувачів та їхніх майнових прав, що
фермерське господарство «Західний Буг» втручається у їхню
діяльність. То був лише початок.
Бо після засідання штабу господарство «Прогрес» отримало
лист від «Західного Бугу», у якому йшлося про те, що на території Оваднівської сільської ради
воно має 11 зареєстрованих договорів оренди землі. Мовляв,
ви обробляєте її, тож або платіть
80 тисяч гривень, або збиратимемо врожай (до слова, який
самі не вирощували).
Це вже був не жарт. Цьогорічні жнива із жарких плавно перейшли в дощові, однак знову
могли стати гарячими, але вже
в переносному значенні. Хоча
лише нещодавно голова облдержадміністрації Олександр
Савченко заявляв, що Волинь
— єдина в Україні область, де
немає рейдерства. Наш край
справді має найнижчі його показники, але це явище все-таки
є. Так, за даними платформи
Opendatabot, яка спирається на
інформацію Нацполіції, з 1 січня
до 31 травня цього року в області були рейдерські атаки. Однак
повернімося до Володимирщини.
— Нас, шістьох виробників,
уже дістало. Ми багато років
(хто 20, а то й 30) орендуємо
землю, платимо за її оренду,
сплачуємо податки. А тут з’являється людина, яка починає
хитрувати, влазити в земельні
масиви, — емоційно розповідає
керівник «Прогресу» Олександр
Вітрук.
Ідеться про Миколу Юнака,
власника і керівника «Західного Бугу». Схема розширення
земельного банку цього підприємства така: щойно десь
з’являються незареєстрований
договір чи невчасно оформлена
спадщина (хоч подібні недогля-

Уявляєте, що робитиметься, коли офіційно дозволять торгувати землею?

ди системні в аграрній галузі),
ці ділянки одразу переходять
в оренду «Західному Бугу». Так
розбивають земельні масиви:
на полі 1–2 паї вже належать
іншому орендареві. У «Прогресі» — вісім таких масивів. Окрім
того, клерки «Західного Бугу»
пропонують власникам паїв
оформити оренду на сінокіс,
а щойно в їхніх руках опиняється державний акт на землю, то
оренду оформляють на весь
пай, хоч ріллю вже кілька років
обробляє хтось інший. Саме так
забрали землю у СГПП «Верба»,
яке господарює в Оваднівській
ОТГ.
— Микола Юнак влазить
у масиви, шукає чи неоформлену спадщину, чи якусь іншу
«дірку». А вона є тому, що вчасно не встигаєш документально
оформити. Потім пише мені
лист: ти мені винний стільки-то
за оренду, — розповідає керівник ПП «Володимирівка», яке
теж постраждало, Олександр
Тищенко. — У нас такого навіть
дуже великі господарі Валерій
Діброва та Євген Шелепіна не
дозволяють собі робити.
— Нам реєстратори відкладали договір, бо не там кома
поставлена і поки ми виправляли помилку, Юнак вліз і вже

зареєстрував свій, — доповнює
Олександр Вітрук.
— Районний реєстратор
у відпустці. Зимнівський реєстратор звільняється, бо губернатор сказав, що його посадять,

25 гектарах зійшла озима пшениця, ходить дискова борона
тодішнього ТОВ «Захід-трейд»
(нині — «Західний Буг»). Ми написали заяву в поліцію, але виявилося, що в них були укладені

показує: якщо пахне готівкою,
« Практика
то деякі люди готові наплювати і на закон,
і на совість.
і вже не приймає документів.
Нотаріуси теж не беруть. То де
реєструвати договір оренди? —
запитує керівник СГТОВ «Луга»
Федір Ляснік.
ГОРЕ-РЕЄСТРАТОРИ

Аграрії переконані, що в багатьох випадках без підтримки чиновників не обійшлося.
Ідеться і про надання інформації, і про сприяння районних
держслужбовців, і про суто незаконні дії реєстраторів, і про
«беззубість» виконавчої служби.
З цього приводу кілька людей
уже написали заяви в поліцію:
мовляв, мою земельну ділянку
використовують без моєї згоди, а реєстрацію проведено без
мого відома.
— Якось дзвонить мені тракторист, що на нашому полі, де на

»
договори, — розповідає керівник ТзОВ «Буг» Сергій Матишейко. — І в мене вони були на
ці землі на 15 років із 2008-го. Їх
реєстрували ще в Держкомземі,
а з 2013-го почалася державна
реєстрація. Реєстратор мав би
подати запит на кожну ділянку.
Але про який запит мова, якщо
о 10-й годині подано заявку, а об
11-й уже зареєстровано договір. Вони таки передискували 25
гектарів пшениці. Подав заяву
в поліцію — результату нуль. Добрався до Мін’юсту — те саме.
Подали в суд, і процес триває.
На рівні місцевого та апеляційного суду я всі справи виграв.
По одній ділянці було 22 судові
засідання. То коли орати й сіяти? Два роки не вилажу із судів.
Місяць тому мені передали одну
ділянку згідно з рішенням суду.

Але з приписом, що «Західний
Буг» землю передав власниці й
допомагає їй обробляти. Виконавча служба швидко написала,
що є акт передачі землі власникові. Коли я трохи поскандалив
з ними, мовляв, передавайте
мені, а не власниці, то одну ділянку мені передали. Решту досі
використовує «Західний Буг».
Аби не було подібних казусів, Сергій Матишейко взявся
перереєстровувати договори
в електронному вигляді. І тоді
«випливла» ще одна ділянка,
яку він віддав у суборенду фірмі
«Володимирські сади» під садок, а коли власниця померла,
спадкоємці уклали договір із
«Західним Бугом».
Минулого року Матишейко,
аби на полі не було шахівниці,
запропонував Миколі Юнаку помінятися ділянками та узгодити
межі, що й зробили. А згодом
зателефонував менеджер «Західного Бугу» і сказав, що молотитимуть згідно з договорами,
а не з домовленістю.
— Моя вина в тому, що не
оформили угоду письмово.
У мене на 10 гектарах ярий ріпак
ого-го! Він свій уже змолотив,
і якщо приїде збирати мій, я нічого не зроблю, бо формально
він правий. Про порядність і не
йдеться, — невесело зізнається
Сергій Володимирович.
У ТОГО — ГРОШІ,
В ІНШОГО — ЗЕРНО

В описаних вище ситуаціях,
окрім аграрія, який не перебирає засобами, та державних
службовців, без сприяння котрих жодна схема не життєздатна, є ще один бік — власники
паїв. Часто це вже нащадки, які
не проживають у селі. Практика
показує: якщо пахне готівкою,
то деякі люди готові наплювати
і на закон, і на совість.
— Готую судові позови до
власників паїв, із якими маю
договори, — розповідає Матишейко. — Бо там є деякі хитруни. Одна жінка так казала:
«Юнак гроші дав, у Матишейка
зерно взяла». Тому я подав заяву в поліцію на дії власників

паїв. Враховуючи, що я два роки
не використовував землі, вимагатиму відшкодувати втрачену
вигоду приблизно по 50 тисяч
гривень з паю за рік.
Може, хоч це навчить людей
дотримуватися закону, а не йти
на повідку в тих, хто одномоментно пропонує більші гроші.
Отож ситуація доволі напружена. Треба визнати, що влада
відреагувала на неї таки краще,
ніж раніше. Як сказав начальник
департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко,
«після гострішого втручання голови штаб запрацював». Тому й
результати не забарилися: попри напругу і колотнечу врожай
із захоплених земель збирав
усе ж Вітрук, а не Юнак. А керівник СГТОВ «Луга» Федір Ляснік,
у якого три роки тому захопили
26 гектарів, підтвердив, що Микола Юнак нещодавно повернув
землю і письмово погодився
компенсувати збитки.
— У травні надійшло колективне звернення від керівників
Володимир-Волинського району. Ми почали вивчати ситуацію.
Микола Юнак мотивує свої дії
тим, що створює кращі умови.
Але якщо проаналізувати показники, то бачимо, що «Прогрес»
сплатив 800 гривень податків
на 1 га землі, «Західний Буг» —
300. Середня заробітна плата
у «Прогресі» — близько 6 тисяч
гривень, у «Західному Бузі» майже вдвічі менша. То про які стимули може йтися? — запитує
Юрій Горбенко. — До того ж це
підприємство самовільно захопило 72 гектари земель і завдало збитків на 97 тисяч гривень,
що з’ясовано після перевірки.
Водночас має 103 гектари невитребуваних паїв у селі Льотниче, які не обробляє, хоч оренду
сплачує. 400 гектарів сінокосів
і пасовищ використовують під
ріллю.
Чому Микола Юнак не поспішає робити проектну документацію, проводити нормативно-грошове оцінювання та
переводити сіножаті в ріллю,
стає зрозуміло, якщо взяти до
уваги, що за сіножать у Володимир-Волинському
районі
платять близько 300 гривень
за гектар орендованої землі,
а за ріллю — в середньому 1200
гривень. Різниця осідає в кишенях.
— Він влазить у масив серед
поля і шукає по 1–2 ділянки.
У нас таких вісім полів. З економічної точки зору це цілком невигідно. То спосіб, щоб захопити землю, а потім перепродати
право оренди. Є різні схеми, бо
буде ринок землі, — наголошує
Олександр Вітрук.
P. S. Поки матеріал готувався до друку, напруження
посилилося. Нещодавно фірма Миколи Юнака намірилася засівати спірні ділянки,
на які є подвійна реєстрація
договорів. Як повідомив Анатолій Вітрук, його працівники
ледве не під техніку лягали.
Протистояння триває. n

■ Офіційно

КАБМІН ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
Уряд Гройсмана щороку збільшує державну підтримку функціонування громад та розбудови інфраструктури. Цього року
за різними напрямами і програмами вона сягає понад 30 млрд грн. Зокрема, 4,05 млрд грн уже виділені з Державного
фонду регіонального розвитку, ще 2,11 млрд грн регіони отримують через субвенцію з бюджету на соціально-економічний
розвиток. Ці кошти спрямовані на будівництво та ремонт різних об’єктів, яких потребують жителі конкретного міста, села, ОТГ,
— дитячих садочків, шкіл, медичних закладів — та оснащення їх сучасним обладнанням; на будівництво і ремонт доріг, мереж
водопостачання та вуличного освітлення, щоб забезпечити комфортні умови життя
Волинській області виділені
урядом кошти будуть використані на будівництво, ремонт та
утеплення чотирьох десятків шкіл та
садочків, а також спортивних об’єктів
та культури. Зокрема, виділені кошти
на:
l будівництво школи в с. Любохини
Старовижівського району — 31 млн
грн;
l будівництво школи в с. Осівці Камінь-Каширського району — 28,3 млн
грн;
l будівництво дитячого садка-ясел
у смт Ратне — 14,8 млн грн;
l будівництво школи і дитячого
садка в 55-му мікрорайоні м. Луцька
— 3,1 млн грн;
l реконструкцію школи в м. Горохові — 8,5 млн грн;
l реконструкцію школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району — 3,5 млн грн;
l реконструкцію школи у с. П’ятидні Устилузької міської об’єднаної
територіальної громади — 4 млн грн;
l ремонт школи в смт Локачі —
6,7 млн грн;
l реконструкцію (тепломодернізацію) огороджувальних конструкцій НВК «Загальноосвітня школа
І — ІІІ ступенів № 13-колегіум» у м. Ковелі — 2,1 млн грн;

У

l реконструкцію школи в с. Тойкут
Ковельського району –1,1 млн грн;
l реконструкцію (облаштування
спортивних майданчиків, бігової доріжки) стадіону «Дружба» в смт Голоби
Ковельського району — 2,9 млн грн.
Також будуть проведені ремонти
у медичних закладах області та закуплено для них вартісне обладнання.
Зокрема, передбачені кошти на:
l ремонт Іваничівської центральної
районної лікарні — 3,1 млн грн;
l придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні
— 6,9 млн грн;
l придбання медичного обладнання та устаткування для Волинського обласного перинатального центру
— 10 млн грн;
l придбання спеціального лабораторного обладнання для скринінгу
онкозахворювань у жінок для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання —
1 млн грн;
l придбання медичного обладнання для Луцької міської клінічної лікарні
— 7,5 млн грн.
Окрім того, кошти будуть спрямовані на ремонт доріг у двох населених
пунктах.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

Цей

День
в історії
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Найплодовитіший
польський
письменник
купляв на Волині
цілі села

упили ми тут
село, розташоване біля
Луцька, налічує 130
душ, з доброю землею,
з різними вигодами за
130 тисяч злотих. Називається воно Городок.
Куплене від Підгороденських. Надіємося
спокійно там наші літа
прожити, хоч і далеко від
Литви. Всі схвалюють
наше придбання. Таке
було моє призначен-

«К

містечка Клевань, однак
письменника зупинила
ціна, призначена продавцем.
Відтак 1840 року
в Дубні Крашевський
купив село Городок, яке
йому дуже сподобалося. Окрім селянських
хат, там був і невеликий панський дворик із
садком та англійським
парком. Письменник
почав потроху господарювати, що забирало
багато часу. Попри те
він не покидає творчості. У листах зізнається,

було моє призначення, аби тут осів
« Таке
у чужім краю, який мене до себе
прийняв, і литвин тепер на волиняка
перетворився.
ня, аби тут осів у чужім
краю, який мене до себе
прийняв, і литвин тепер
на волиняка перетворився», – писав у листі
до матері польський
письменник, публіцист, історик, філософ,
видавець, громадський
діяч Юзеф Крашевський
після придбання нерухомості.
До того найплодовитіший автор в історії
польської літератури
(його творча спадщина
налічує близько 600 томів романів, повістей,
поезії та драматургії, а
також робіт з етнографії, публіцистичних і
літературно–критичних
статей) володів іншим
волинським селом –
Омельним нині Ківерцівського району. Однак
не зумів там загосподарюватися і почав підшуковувати новий маєток.
Спочатку йшлося про
фільварок Корч біля

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.

l Продається садиба у с. Буяни Луцького райо-
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Тарас СТЕПАНЮК

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

НЕРУХОМІСТЬ

Зокрема, 10 серпня 1840 року
Юзеф Крашевський (на фото)
придбав маєток у Городку
нині Луцького району

»

що гонорари становлять
значну частину сімейних
доходів і що за зароблені писанням гроші трохи
поправив маєток. Саме
в цей період літератор починає видавати
присвячений історії,
філософії, літературі та
мистецтву збірник «Атенеум», який виходив
кожні два місяці протягом одинадцяти літ.
Крім того, Крашевський ще й малював. Зокрема, відоме зображення його городківського
будинку. Попри те, що
маєток дуже подобався
власнику, кількарічні
неврожаї та економічна
стагнація через епідемію холери на Волині й
Поділлі змусили Юзефа
Крашевського переглянути свої плани: у 1849
році він продає Городок
за 162 тисячі злотих і натомість купує Губин (нині
Губин Перший Горохівського району). n

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.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо...
Минуло 40 скорботних днів, як відійшла у Вічність дружина, мама, бабуся, волонтерка
Марія Данилівна
ЧУРИЛО.
Родина глибоко сумує і
просить усіх, хто її знав, помолитись за душу покійної у вічному спокої.
Волинська обласна психіатрична лікарня № 1
м. Луцька із сумом повідомляє про смерть лікаря
Ярослава Івановича
БАЛЮКА.
Висловлюємо глибоке співчуття рідним та
близьким покійного.

Правління Любешівської райспоживспілки та
президія райкому профспілки працівників споживчої кооперації висловлюють щире співчуття колишній голові правління Любешівської райспоживспілки
В.М. Кушнерик з приводу тяжкої непоправної
втрати — смерті чоловіка
Миколи Олександровича.
Ми щиро розділяємо ваше горе та глибоко
співчуваємо вам і вашим рідним.
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ну. Є хата, літня кухня, хлів, гараж, 25 соток землі.
Помірна ціна. Тел. 066 60 10 477.
l Продається дерев’яний шальований будинок
(3 кімнати, природний газ, вода). Є хлів, льох, гараж, 70 соток землі. Двір заасфальтований. Ціна
договірна (с. Жабче Горохівського району). Тел.:
050 82 48 763, 050 67 41 776.
l Продається будинок у с. Вишнів (60 кв. м,
3 кімнати, газові конвектори, грубка, пластикові
вікна, житловий стан). Є ділянка 0.77 га, сарай,
гараж, дроварня, криниця, погріб. Ціна договірна
(15 км від Луцька). Тел. 098 76 42 282.
l Продається тепла сонячна кімната в гуртожитку (район Сіті Парку, 3–й поверх 5–поверхового будинку, ламінат, євростеля, пластикове
вікно, нові двері). Торг. Тел. 095 88 57 180.
l Продається кімната в гуртожитку (центр
Луцька, блочна система, євроремонт, кондиціонер, меблі). Власник. Тел.: 097 32 16 261, 099 24
27 709.
l Продається 4–кімнатна квартира (76,5 кв. м)
у м. Нововолинську. Є всі 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. Берестечку 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 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 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 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 У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0,06 га) під забудову. Тел. 099 02
78 610.
l Продається приватизована земельна ділянка
(0,16 га) під забудову в с. Городище-1 Луцького
району (траса Луцьк – Львів). Тел. 050 52 41 872.
l Продається земельна ділянка (60 соток) у
с. Оздів Луцького району. Є старий будинок зі
шлакоблоків, колодязь. Газ поруч. Тел. 099 67 85
609.
l Продається земельна ділянка (10 соток) під
забудову в с. Тарасове (10 хв. від центру Луцька). Усі комунікації поруч. Власник. Тел.: 097 32 16
261, 099 24 27 709.
l У с. Богушівка Луцького району продається
земельна ділянка (0.21 га) з документами під забудову. Поруч — газ, вода. Дорога з твердим покриттям. Тел. 095 89 60 740.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-2106, 1992 р. в, у
доброму стані. Тел. 066 54 47 645.
l Продам автомобілі: МАЗ 53371-029 з причепом, бортовий, 6.0; ЗІЛ ММЗ-554 М (самоскид),
«колгоспник», газ/бензин (8 балонів), у дуже доброму стані; МАЗ-500 (6 л), можна на запчастини.
Тел.: 067 75 31 556, 095 84 14 490.
l Продам запчастини до автомобіля МАЗ:
коробка передач (б/в), задній міст (новий)

ПРОДАМ ОСИПКУ,
ВИСІВКИ, ЗЕРНО.
Можлива доставка.

(0332) 70–85–72,
050–616–72–00.

до МАЗ 53371-029 (у зборі), балку передню
до МАЗ-500 (б/в), вісь причепа (б/в), поворотний круг, борти. Тел.: 067 75 31 556, 095
84 14 490.
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 у будь–якому стані (на
українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований,
проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91 93
799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продам: трактори МТЗ (нові та б/в); зернозбиральні комбайни (усі моделі); бурякозбиральні
«Кляйне SF-10», «Холмер-Тера», «Дос-2», двигун
«Вольво», документи на МТЗ, СК-5 «Нива»; ворота гаражні (3.10 х 3.10). Тел.: 097 27 77 435, 050 67
11 093, 098 12 57 618.
l Продається двигун 2–циліндровий ЗІД. Ціна за
домовленістю. Тел.: 096 22 43 435, 050 19 90 311.
l Продам: картоплесортувалку КСП, навантажувачі ТЗК-30, ПС-0.8, КУН, культиватор фрезерний, приймальний бункер, 4–рядну саджалку,
різні транспортери, стрічку транспортерну (б/в),
запчастини до картоплетехніки. Тел.: 068 56 40
474, 050 61 07 082.
l Куплю двигун/барабан–редуктор (можна від
картоплесортувалки). Тел. 066 12 96 842.
l Продам: зернову сівалку СЗУ-3,6 (на запчастини), запчастини до картоплекопачки «Білорусь», циліндр 2 ПТС-4, передні шини (б/в) до
МТЗ-80, 82. Тел. 095 43 85 889.
l Продається трактор МТЗ-40 у робочому стані. Ціна договірна. Тел. 068 76 82 884, 068 91 93
475.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (з баком на міндобриво), копачки причіпні (польського виробництва) дворядні та однорядні
(німецького виробництва «Шмутцер», «Кухман»), картоплекомбайни «Хассія», «Болько». Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
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 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 в 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 з-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 Продам: трактори Т-25, МТЗ-80, прес–підбирачі, картоплекомбайни, копачки та іншу с/г тех-

ніку (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 трактор МТЗ-80 у доброму стані
(з документами). Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05
257.
l Продам трактор Т-25 у доброму 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: 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 розкладний 2–спальний диван
— «книжку» (б/в, світло–коричневий колір,
2.30 х 1.30) у доброму стані. Ціна 2 300 грн. Можлива доставка з Луцька. Тел.: 096 50 15 971, 095
89 04 960.
l Продам (б/в) розкладний диван та два крісла
до нього, шафу в коридор. Все у доброму стані
(м. Луцьк). Тел. 050 75 97 214.
l Продається дерев’яні вагонка з карпатської
смереки, сходи з бука, комплектуючі до них. Добра якість, недорого, можлива доставка. Тел.:
066 07 40 396, 067 94 80 197.
l Продам два ліжка з матрацами (б/в,
2.00х0.9,ціна500грнкожне),крісло–ліжко(б/в,ціна
1 000 грн), комод (б/в, ціна 1 200 грн). Тел.: 066 07
98 579, (0332) 72-27-81.
l Продаються дві оцинковані труби (діам. —
150 мм, довж. — 5 м). Ціна 3 000 грн. Тел. 067 84
95 959.
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, 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: 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: 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: цеглу білу та червону (нову та б/в),
шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги міні–навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067
45 02 527.
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

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ

(відсівоблоки)
40х20х20 - від 13 грн
40х10х20 - від 10 грн.
(0332) 70 85 72,
(050) 512 72 05.

роботи
на лісовоз.
Житло надаю.
Адреса: Локачинський район,
с. Маньків.
Тел. 067 361 L17L63.

пилорамника
та

водія

з досвідом
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шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51
353, 067 72 82 946.
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: 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 тільна телиця (с. Жидичин Ківерцівського району). Тел. 095 74 97 990.
l Продаються робочі кобили (2 роки 6 міс. та
4 роки 6 міс.) у Рожищенському районі. Тел.: 067
41 83 481, 095 30 47 470.
l Продається молода (тільна другим телям)
корова в Маневицькому районі. Ціна 13 000 грн.
Тел. 067 84 95 959.
l Продається молода робоча кобила (7 років)
у м. Ківерці. Ціна 20 000 грн. Тел. 096 36 19 682.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней
(дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098 28 15 167.
l Продається молода корова. Тел. 066 19 84
462.
l Продаються кінь (6 років) та кобила (8 років) у
Рожищенському районі. Тел.: 066 74 31 403, 050
66 93 307.
l Продам спокійне лоша (1 рік 3 міс.). Тел. 096
67 09 725.
l Куплю корів, коней, свиней, телят. Тел. 096 67
09 725.
l Продається корова (с. Полонка Луцького району). Тел.: 099 68 13 805, 067 12 25 505.
l Продається робоча кобила (біля Луцька). Тел.
066 83 92 108.
l Продам недорого коня (3 роки) у с. Ромашівка Ківерцівського району. Тел. 068 03 47 404.
l Куплю корів, биків, коней, лошат. Тел. 068
91 57 460.
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 Продам козу (3 роки) у с. Будятичі Іваничівського району. Тел. 098 09 71 032.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.:
098 58 76 653, 050 19 32 639.
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.
l Продаються кури–бройлери (від 2.2 до 2.5
кг за ціною 80 грн/шт.; від 2.9 до 3.0 кг — 100
грн/шт.), 20–денні підростки (35 грн/шт). Тел.:
063 79 98 967, 096 81 89 711.

ПОСЛУГИ
l Надаю послуги з копання цукрових буряків
комбайном «Холмер» та навантажування навантажувачем «Кляйне RL-200» на автомобілі (комплексно). Тел.: 097 27 77 435, 050 67 11 093, 098
12 57 618.
l Потрібен сантехнік. Тел.: 050 97 74 408, 050
64 05 435.
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 Ремонтую, продаю генератори, стартери до
автомобілів, тракторів, комбайнів (вітчизняного
та імпортного виробництва), ремонтую пускозарядні прилади (Маневицький район, м. Луцьк).
Тел.: 067 81 14 332, 067 81 14 324.
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений військовий квиток, виданий
на ім’я Воронов Сергій Юрійович, вважати недійсним.

Газове обладнання,
запчастини.
Комплектація систем
опалення, монтаж, доставка.
м. Луцьк. Тел. 050 736 93 28.
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n Захочемо — зможемо!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

МАЛИНОЮ З ГОРОХІВЩИНИ
СМАКУЮТЬ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
І не треба тепер їхати збирати її до Польщі — волинські ціни
приємно дивують

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

ПОРТРЕТИ ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ
ПОДАРУВАЛА ЇХНІМ РОДИНАМ
Млинівська художниця Ніна Августін увіковічила пам’ять
про земляків-героїв
Закінчення.
Початок на с. 1
Кость ГАРБАРЧУК

оя співрозмовниця має
43 роки стажу
художника. Ще у 7–му
класі зробила свій
вибір.
— Мій батько працював токарем і був
чудовим фахівцем.
Я з дитинства спостерігала, як він, дивлячись
на креслення, майстерно виготовляв різні
деталі, — пригадує пані
Ніна. — Захопилася
спершу графікою й
вирішила стати художницею. Наполегливо й
цілеспрямовано йшла
до своєї мрії. У блокноті
на 100 аркушів щодня
робила якийсь рисунок пером. Добре, що
у нашому містечку
працювала художня студія, яку очолював тоді
Олександр Опанасович
Довгалюк. Перші мої
серйозні роботи — географічні карти.
Жінка пояснює, що
малювала великого
формату мапи. У старших класах викладали
и предмет, який
називався
азивався економічна
омічна географія зарубіжних
країн.
раїн. Ось вона й
робила
обила повноціннуу карту з усіма
а умовними
позначками
означками —
корисні
орисні копалини,
алини, промисловість
исловість —
на
а кожний
урок.
рок.
Відразу
після
ісля школи
и її прийняли
няли
художниудожником
ом у ветеринарний
инарний
технікум.
ехнікум.
Там
ам доводилося
одилося
малювати
алювати
анатомічні
натомічні
зображенображення
я тварин

М

Пані Ніна реставрувала будівлю палацового комплексу Ходкевичів у Млинові.

працювала у Рівненській
обласній виробничій
майстерні.
— Серед митців
щороку проводився
творчий конкурс. Потрібно було представи-

розрізі
навчальні
у ро
розр
зр
різі
ізі — н
із
ав
авча
вча
ча
посібники
посі
по
сібн
бники для студенс
тів.
т в. Коли у Млинові
ті
Мли
організували художню
ху
майстерню, то Ніна
Августін уже мала
ма
чималий досвід,
досвід але

робота мисткині
« Цікава
експонується в Музеї українського
костюма й писанки у містечку
Немішаєве Бородянського району
Київської області.

»

ти свої роботи. За часів
Андропова доводилося
карикатури малювати на прогульників,
а в роки горбачовської
перебудови та антиалкогольної кампанії —
на п’яниць. Одного разу
мене навіть нагородили
іменним годинником, —

не вистачало
виста
мистецької
мистець
освіти. Тож
То
вона закінчила
закі
відділення
відділенн живопису й графіки МосковськоМоско
го народного
народ
університету.
універси
Чимало літ

Р

Е

К
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усміхається Ніна Августін. — Коли у 1990-ті
майстерня припинила
існування і всі 14 художників стали безробітними, я пішла працювати
в технікум.
Пані Ніна три роки
реставрувала старовинну будівлю, яка
належить до палацового
комплексу Ходкевичів
у Млинові. Розписувала
стіни та відновлювала
ліплення.
Черговим її захопленням стало писанкарство. Цікава робота
мисткині експонується
в Музеї українського
костюма й писанки
у містечку Немішаєве
Бородянського району
Київської області —
на страусиному яйці
зображені покровителі
бджолярів Зосима й
Саватій. n

А

З Днем
Незалежності України!
R вул. К. Карого,1 (TЦ «Ювант») — м-н «Мелвін» № 170
R Завокзальний ринок- мебл.ряд-контейнер «Мелвін» № 1190–1191
R вул. Шевченка, 13 (ТЦ «М2»)-м-н «Мелвін»
R вул. Конякіна, 18А (біля маг.»АТБ»)-м-н «Мелвін»
R вул. Др.Народів (біля супермаркету «Салют»)-м-н «МЕЛена» № 37
R м.Володимир-Волинський: вул.Данила Галицького,12(ТЦ«Роксолана»)-3 пов.R вул.Ковельська,108- м-н «Мелвін»
R м. Горохів: вул. Козацька,17(ТЦ«Все для оселі»)-2 пов.- м-н «Мелвін»

інтернет-магазин melvin.com.ua
( 050 378-17-18, 096 658-23-85

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ротягом року не марнували ні хвилини. Півсотні членів асоціації
дбайливо доглянули 60 гектарів малинових угідь і виростили багатий врожай. Куди
тепер його збувають? Встигли і це продумати. Днями автомобілі із сіл Горохівського,
Іваничівського, Локачинського і Рожищенського районів їдуть потоками у Мирків,
де Роман Юхимчук і голова
фермерського господарства
«Підбереззя Сад» Сергій
Петровський у викупленому
приміщенні колишньої овочебази облаштували пункт
прийому смачної ягоди.
Закупівельна ціна 14 гривень за кілограм влаштувала
б, напевно, всіх, хто займається вирощуванням малини в Україні. Тож і люди, які
збирають урожай, отримають достойну винагороду
за свою працю.
До слова, їхній щоденний
заробіток дорівнює оплаті
за аналогічну роботу у сусідній Польщі. При цьому українці живуть у своїй хаті з родиною, а не в заробітчанській
комірчині в чужій державі.
Тим паче, що сезон заробітків для тих, хто трудиться
у малинниках Романа Юхимчука і Сергія Петровського,
інших фермерів Горохівщини,
триватиме аж до листопада.
То навіщо їхати далеко?
Де взяли гроші, щоб розраховуватися з робітниками
та заготівельниками щодня,
адже ніхто не схоче чекати
два–три тижні, поки виробник отримає реальні кошти
на ринку збуту? За порадою
Роман Юхимчук звернувся до голови районної ради
Тараса Щерблюка, і дилему
чоловіки вирішили швидко
й конструктивно: за сприяння лідера районної терито-

П

Голова ГО «Асоціація Горохів Сад» Роман Юхимчук, Юрій Куприсюк, Іванна Юхимчук, голова районної
ради Тарас Щерблюк, працівник ФГ Степана Ковтуна Андрій Бондар і керівник ФГ «Підбереззя Сад»
Сергій Петровський (зліва направо) втішені щедрим урожаєм ягід.

ріальної громади 500 тисяч
гривень для ГО «Асоціація
Горохів Сад» надало безвідсотковою позикою приватне
підприємство
«МаксКом»,
де керівником теж досвідчений аграрій Оксана Щерблюк. Яка причина зумовила
таке безкорисливе доброчинство?
— Я починав свою хліборобську кар’єру на 30 гек-

ників на засадах порядності
й довіри, — почула відповідь
від Тараса Щерблюка.
На Горохівщині ягідництво
набирає потужності. Минув
уже тиждень, відколи у Миркові приймають малину.
Торік її заготовили близько
100 тонн. Цьогоріч, зі слів Романа Юхимчука і Сергія Петровського, «замахнулися»
на 300 тонн.

Фото Youtube.com.

Розпис старих пляшок – ще одне захоплення талановитої мисткині.

Минуло трохи
більше року,
як садівники
і ягідники району
об’єдналися
у громадську
організацію
«Асоціація Горохів
Сад». Головою
обрали жителя
Миркова Романа
Юхимчука. Молодий
фермер вважає, що
успішне майбутнє
України–ягідниці –
за кооперацією

ціна 14 гривень за кілограм
« Закупівельна
влаштувала б, напевно, всіх, хто займається
вирощуванням малини в Україні.
тарах землі та з багатотисячними кредитами. Знаю,
наскільки це складно — зуміти виростити і зібрати врожай, почавши з нуля. Міркую, що сільгоспвиробників,
які тільки стають на ноги,
такими пільгами повинна
підтримувати держава. Так
практикує Європа і радить
свій успішний досвід іншим.
Наразі у районі намагаємось
заохочувати садівників і ягід-

»

— Розуміємо, що споживачі нашої продукції налаштовані закупляти її великими
партіями. Вони у нас є, тож
ми вже отримуємо пропозиції від крупнотоварних концернів. Маємо таку оферту
від фіна Пекки Кавісто — генерального директора компанії «Kaskein Marja», яка
співпрацює зі Швецією, Естонією, Латвією, Литвою,
Німеччиною, Польщею, Сло-

ваччиною, Францією, Великобританією, Італією, США,
Китаєм, Японією та багатьма
іншими країнами, — впевнений у правильності вибору своєї діяльності Роман
Юхимчук.
При цьому фермер не гонориться. Малину приймають із однаковою вигодою
як для колег з асоціації, так
і для одноосібників. Найменшими на пункті прийому були
козубки вагою 20 кілограмів,
найбільша партія зібраної
продукції заважила півтори
тонни.
Доки розмовляли, ящики
з великою соковитою апетитною малиною вантажили на фуру. Її недорого дав
в оренду землякам керівник
ФГ «Підбереззя Агро» Валерій Шевчук.
— Нам би ще камеру шокової заморозки. Тоді могли б працювати без посередників, — мріяв уголос Роман
Юхимчук.
— Чим зможу — допоможу, щоб наступного року цей
задум задля блага району
став реальністю, — запевнив
Тарас Щерблюк.
… Тим часом велику вантажівку швидко заповнювали мініатюрними ящичками.
— Хто їстиме цю смакоту? — запитую.
Зі слів моїх співрозмовників, щодня 10 тонн малини з Миркова на Волині везуть у Бровари на Київщину,
а звідти — в Арабські Емірати. Країна багата, хоче добренького. А в Україні ж усе
є! n

Вітаємо!
4 серпня 60-річний ювілей зустріла дорога дружина, мама, бабуся,
жителька Луцька

Людмила Феофанівна
ЩЕРБАТЮК.
Щиро з ювілеєм ми вітаємо,
Здоров’я, щастя, радості
бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Хай ангел Божий поруч вас
крокує,
А Господь хай многих літ дарує.
З повагою та любов’ю
чоловік, діти, внуки,
вся родина.
Сьогодні відзначає 30-річний ювілей люблячий син, брат, житель села
Романів Луцького району
Петро Олександрович
КОЗАК.
Ми бажаєм в ювілей
Бути завжди в колі друзів.
Якщо буде в житті туго,
Спертися щоби на друга.
І кохання тобі бажаєм,
Того, що без кінця та краю.
Щоб воно родину зберігало,
Щоб щастя в домі прибувало.
І бажаєм, щоби доля
До тебе доброю була.
Щоби ангел за спиною
Поруч був все життя з тобою.
З любов’ю
тато Саша, мама Люба,
сестра Люда,
племінниця Віта.

Шлемо найщиріші вітання з нагоди 70-літнього ювілею чудовій
людині, мудрому та вмілому організатору
Миколі Панасовичу
АРТЮХУ,
жителю села Четвертня Маневицького району.
Цей день — не тільки ваше свято,
Радіють рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
Бажаємо хорошого настрою, нехай вас зігріває тепло ріних та близьких людей, дні наповнюються радістю та любов’ю, а Господь дарує многії літа!
З повагою
колектив хору «Злагода».
11 серпня день народження відзначатиме жителька села Линів
Локачинського району
Олена Василівна
ЧЕРВАК.
Добра, рідненька, лагідна й проста,
Наша люба, наша золота.
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що ви нас навчали.
Спасибі, дорогенька, за постійну турботу,
За щире бажання добра для нас всіх.
Хай серденько довго ще в грудях б’ється,
А руки, як крила, внучат пригортають.
Міцного здоров’я зичимо щиро,
Ласки — від Бога, від дітей — добра
На довгі й щасливі літа.
З повагою
син Володимир, невістка Надія,
внучок Стасик.
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СТБ

06:00 Д/ц «Спільноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 М/с «Гон» 09:50
Додолики 10:05 Хто в домі
хазяїн? 10:30 Телепродаж
10:50 Д/ц «Неповторна
природа» 12:00 Д/ц «Смаки
культур» 12:30 Д/ц «Смачні
історії» 13:10, 14:30 РадіоДень
13:40, 15:20 Лайфхак
українською 13:55 Перша
шпальта 15:30 Т/с «Гранд
готель» 17:05, 22:40 Т/с
«Монро» 18:00, 00:15
Інформаційна година 19:00
Д/ц «Пліч=о=пліч» 19:25 Д/с
«1000 днів для планети» 20:10
Д/с «Жива природа» 20:30
Посттравматичний синдром
21:25, 03:20 Новини. Спорт

06.05 За живе! (16+)
07.30 Х/ф «Закоханi жiнки»
(16+)
09.50 Х/ф «Суєта суєт»
11.25 Х/ф «Найчарівніша та
найпривабливіша»
13.10 Битва екстрасенсів
(16+)
15.25 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна=Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф «Біля річки два
береги» (16+)

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»
10.55 «Одруження наосліп»
12.50, 14.10 «Міняю жінку»
15.15 «Сімейні мелодрами»
16.15 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
20.15 Т/с «Слуга народу»
22.20, 01.45 Х/ф
«Шерлок 2: Собаки
Баскервіля» (16+)
00.15 Т/с «Життя і доля» (16+)
05.20 Мультфільм

ІНТЕР
05.45 Мультфільм
06.10, 22.40 «Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00, 12.25 Х/ф «А зорі тут
тихі...»
14.15 Х/ф «Будні карного
розшуку»
16.10 «Чекай на мене.
Україна»
18.00, 19.00, 05.15 Ток=шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.35 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 2»
(12+)
23.35 Д/п «Острів Фіделя»
00.45 Х/ф «Пік Пік»

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайні
новини
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.15, 13.20 Секретний
фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф «Шторму
назустріч» (16+)
16.50 Х/ф «Захисник» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Шулер» (16+)
22.40 Т/с «Життя і пригоди
Мишка Япончика»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.30 Абзац
06.14, 07.09 Kids Time
06.15 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.10 М/ф «Мармадьюк»
09.00 М/ф «Елвін
і бурундуки 3»
10.45 Х/ф «Норбіт» (16+)
12.45 Х/ф «Великі матусі:
Який тато, такий
син» (16+)
14.55 Х/ф «Дім великої
матусі»
16.55 Х/ф «Дім великої
матусі 2» (16+)
19.00 Ревізор
21.40 Х/ф «Дружина
напрокат» (16+)
23.55 Х/ф «Брати з Гримсбі»
(18+)

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
07:35, 14:00 Правда життя
08:35 Дикі острови
09:30, 16:50 Азія класу люкс
10:30 Там, де нас нема
11:30 Україна: забута історія
УКРАЇНА
12:15 Містична Україна
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 13:10 Чорна піхота
Україною
15:00 Наземні битви
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 15:55, 21:50 Полювання на
19.00, 23.00, 02.10 рибу=монстра
Сьогодні
17:50, 22:45 Цікаво.com
09.30, 03.00 Зірковий шлях 18:40 Битва цивілізацій
10.30, 04.40 Реальна містика 20:40, 00:30 Речовий доказ
12.30 Т/с «Черговий лікар=2» 23:40 Великі танкові битви
(12+)
К1
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар=2» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
19.45 Ток=шоу «Говорить
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя» (16+) 08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 00.50 «Орел і Решка.
23.30 Х/ф «Смертельні
Шопінг»
перегони 2:
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Франкенштейн
Ювілейний сезон»
живий» (18+)

13.55 Арсенал = Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
16.55 Маріуполь = Бордо. Ліга
Європи УЄФА
18.45 Чорноморець = Десна.
Чемпіонат України
20.40 Ліверпуль = Вест Гем.
2+2
Чемпіонат Англії
22.40 Шахтар = Ворскла.
06.00 Мультфільми
Чемпіонат
України
08.00 «Нове Шалене відео по=
00.30 Чемпіонат Англії. Огляд
українськи»
туру
08.55, 18.15 «Спецкор»
01.25 Баварія = ПСЖ.
09.35, 18.50 «ДжеДАІ»
Міжнародний кубок
10.10 Т/с «Команда» (16+)
чемпіонів
14.00 Х/ф «Малавіта» (16+)
16.05 Х/ф «Чужий 3» (16+) 03.15 Світ Прем’єр=ліги.
Чемпіонат
Англії
19.25 Т/с «Опер
за викликом=3» (16+) 03.45 Олімпік = Львів.
Чемпіонат України
21.35 Т/с «Касл=5» (16+)
23.10 Х/ф «Кур’єр» (18+)
UA:
РІВНЕ
01.00 Т/с «Моссад=2» (16+)
01.55 Х/ф «Ва банк»
07.00 Гімн. Ранкове шоу
03.40 Т/с «Ментівські війни. «Добрий ранок» 07.30, 08.00,
Київ» (16+)
08.30, 13.30, 17.00, 19.00,
05.20 «Облом.UA.»
20.40 Новини 09.00
Кулінарно=літературне шоу
ZIK
«Енеїда» 13.40 Суботня тема
14.10
Радіодень «Модуль
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча знань» 14.50 «Світло» 15.45
програма «Торбинка чарівника» «Едера». Лайфхаки з
08:00, 09:00, 11:00 Перші української мови 15.55
«Едера» Лайфхаки з української
про головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало літератури 16.10 Д/с «Сонар»
історії» 09:55, 11:15, 16:10, 17.10 Д/ф «Пліч=о=пліч» 17.40
Т/ф «Григір Тютюнник» 1 ч.
17:15, 18:10 Перші про
18.30 Т/с «Смаки культур»
головне. Коментарі 12:00
Докаz 13:00, 15:00 Перші про Ливан 19.25 Тема дня 19.50
головне. День. Новини 13:15 Д/с «Сонар»
Перші про головне. День.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
Коментарі 15:15 Між своїми
НОВА ВОЛИНЬ
16:00 Перші про головне.
День. Дайджест 17:00, 19:00 07:00, 07:35, 08:05, 08:35
Перші про головне. Вечір.
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
Новини 18:00 Перші про
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
головне. Вечір. Дайджест
19:00 Новини 09:00 «Енеїда»
19:15 VOX POPULI 20:00 HARD 13:40 «Тема дня».
з Влащенко 21:00 Перші про Сурдопереклад 14:10
головне. Підсумки 21:35 Гра з РадіоДень «Модуль знань»
вогнем 22:30 Гра в класику з 14:50 Світло 15:45 «Едера»
Сергієм Рахманіним 23:30
(Лайфхаки з української мови)
Історична правда з Вахтангом 16:08 Д/ф «Сонар» 17:10 Д/ф
Кіпіані
«Олесь Шевченко. Як на
сповіді» 17:36 Д/ф «Рейд. Сила
ТЕТ
нескорених» 18:31 Д/с
06.00 Байдиківка
«Незвичайні культури» 19:20
06.30 ТЕТ Мультиранок
«Тема дня» («Прямий» ефір)
09.30 М/ф «Дельго»
19:46 «Сонар» 20:40 Новини.
11.00 Т/с «Усі жінки = відьми» Сурдопереклад
12.00 Битва салонів
13.00, 17.00 Чотири весілля
ЕСПРЕСО
14.00, 19.30, 20.30 Одного
00.00,
05.10 «Досьє» з
разу під Полтавою
Сергієм Руденком 01.00,
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 02.30 Панянка=селянка 06.30, 23.00
18.00, 19.00, 20.00 Танька і #Скандали_тижня 01.25
Вартові Еспресо 02.40,
Володька
23.30 «Культ: Експрес» з
18.30 Країна У
Марією Бурмакою 03.05,
21.00 Т/с «Село
07.00 «Студія Захід» з
на мільйон = 2»
Антоном Борковським 03.55
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
Авторська програма «Ч/Б шоу»
00.30 Т/с «Якось у казці»
04.45, 22.00 Поліцейська
хвиля 06.00 Міжнародний
ФУТБОЛ1
огляд з Юрієм Фізером 08.00
06.00, 08.00, 10.00, 15.45, Суботній політклуб 09.55,
20.35, 22.30, 05.35 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Топ=матч
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
06.10 Ньюкасл = Тоттенгем. Новини 10.05, 15.15
Чемпіонат Англії
«Погода» з Наталкою Діденко
08.10 Ліверпуль = Боруссія (Д). 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
Міжнародний кубок 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
чемпіонів
18.15 Коментар 15.30,
10.15 «Великий футбол»
12.05 Олександрія = Арсенал= 22.30 Ваша Воля 19.00
Великий ефір Василя Зими
Київ. Чемпіонат
21.55 Твій ID=документ
України
13.00, 21.00 «Орел і Решка.
Рай та пекло»
14.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Х/ф «Побачення
наосліп» (16+)
01.40 «Нічне життя»
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14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
УТ1
лікар=2» (16+)
06:00 Д/ц «Спільноти тварин» 19.45 Ток=шоу «Говорить
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
Україна»
09:25, 13:00, 15:00, 21:00, 21.00 Т/с «Чуже щастя» (16+)
03:00 Новини 06:35, 07:05, 23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
08:05, 09:05 Доброго ранку,
(16+)
Країно! 09:40 М/с «Гон» 09:50
СТБ
Додолики 10:05 Хто в домі
хазяїн? 10:35 Телепродаж
06.00 За живе! (16+)
11:00 Д/ц «Неповторна
07.25 Х/ф «Закоханi жiнки»
природа» 12:00 Д/ц «Смаки
(16+)
культур» 12:30 Д/ц «Смачні
09.35 МастерШеф (12+)
історії» 13:10, 14:30
13.05 Битва екстрасенсів
РадіоДень 13:40, 15:20
(16+)
Лайфхак українською 13:55 15.25 Містичні історії з
Наші гроші 15:45 Т/с «Гранд
Павлом Костіциним
готель» 17:05, 22:40 Т/с
(16+)
«Монро» 18:00, 00:15
17.30, 22.00 Вікна=Новини
Інформаційна година 19:00 18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Д/с «Дешевий відпочинок»
Нова історія»
19:25 Д/с «1000 днів для
19.55 Слідство ведуть
планети» 20:10 Д/с «Жива
екстрасенси (16+)
природа» 20:30 Складна
22.45 Х/ф «Біля річки два
розмова 21:25, 03:20
береги 2» (16+)
Новини. Спорт 21:40 Д/с
«Найекстремальніший»
ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
1+1
оборона
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 06.30 Ранок у великому місті
«Сніданок з 1+1»
08.45 Факти. Ранок
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 09.15, 19.20 Надзвичайні
05.35 ТСН:
новини
«Телевізійна служба 11.10, 03.00 Не дай себе
новин»
обдурити
09.30 «Чотири весілля»
12.05, 13.25 Х/ф «Подорож
11.00 «Одруження наосліп»
Єдинорога» 1 с.
12.30, 13.55 «Міняю жінку» 12.45, 15.45 Факти. День
15.20 «Сімейні мелодрами» 14.35, 16.20 Х/ф «Подорож
16.20 Т/с «Моє чуже життя»
Єдинорога» 2 с.
(12+)
16.55 Скетч=шоу «На трьох»
20.15 Т/с «Слуга народу. Від
(16+)
любові до імпічменту» 17.35, 21.30 Т/с «Шулер»
(16+)
(16+)
22.20, 04.10 Х/ф «Шерлок 18.45, 21.10 Факти. Вечір
3: Порожній
20.20 Секретний фронт
катафалк» (16+)
22.45 Т/с «Життя і пригоди
00.15 Х/ф «Марта, Марсі
Мишка Япончика»
Мей, Марлен» (16+)
(16+)
00.45 Т/с «Північний вітер»
ІНТЕР
(16+)
06.00 Мультфільм
06.10, 22.40 «Слідство вели... НОВИЙ КАНАЛ
з Леонідом
02.45, 03.00 Зона ночі
Каневським»
03.40 Абзац
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 05.24, 06.39 Kids Time
17.40 Новини
05.25 М/с «Хай живе король
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Джуліан»
Інтером»
06.40 Київ вдень і вночі (16+)
10.15, 12.25 Т/с «Гречанка» 16.20 Х/ф «Ковбої проти
12.45 Х/ф «Дочки матері»
прибульців» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок» 19.00 Хто зверху? (12+)
18.00, 19.00, 05.15 Ток=шоу 20.55 Х/ф «Макс Стіл» (12+)
«Стосується кожного» 22.50 Вар’яти
20.00, 02.30 «Подробиці»
00.50 Т/с «Клініка» (16+)
20.30 Т/с «Східні солодощі 2» 02.40 Служба розшуку дітей
(12+)
00.25 Х/ф «Якби я тебе
МЕГА
кохав...» (16+)
06:00 Бандитська Одеса
03.05 «Школа доктора
07:35, 14:00 Правда життя
Комаровського.
08:35 Дикі острови
Невідкладна
09:30, 16:50 Азія класу люкс
допомога»
10:30 Наші
03.30 «уДачний проект»
11:30 Теорія змови
04.45 «Top Shop»
12:15 Містична Україна
13:10 Скептик
УКРАЇНА
15:00 Наземні битви
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з 15:55, 21:50 Полювання на
Україною
рибу=монстра
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17:50, 22:45 Цікаво.com
19.00, 23.00, 03.20 18:40 Битва цивілізацій
Сьогодні
19:40 Гучна справа
09.30, 04.10 Зірковий шлях 20:40, 00:30 Речовий доказ
10.30, 04.40 Реальна містика 23:40 Великі танкові битви
12.30 Т/с «Черговий лікар=2» 01:35 Великі тирани
(12+)
02:20 Скарб.UA

ТБ

ТБ

06.10 Чорноморець = Десна.
К1
Чемпіонат України
06.30 «TOP SHOP»
08.00 Боруссія (Д) = Бенфіка.
07.40 «TiBi Абетка»
Міжнародний кубок
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
чемпіонів
08.15 Т/с «Дикий ангел»
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
09.10, 00.45 «Орел і Решка.
NEWS
Шопінг»
10.20 Арсенал = Ман Сіті.
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Чемпіонат Англії
Ювілейний сезон»
12.10 Шахтар = Ворскла.
13.00, 21.00 «Орел і Решка.
Чемпіонат України
Рай та пекло»
13.55 МЮ = Лестер. Чемпіонат
14.00 «Орел і Решка. На краю
Англії
світу»
16.00 «Сіткорізи».
22.00 «Вірю не Вірю»
Чемпіонат Англії.
23.50 «Орел і Решка.
Прем’єра
Незвідана Європа» 16.30 Олександрія = Арсенал=
01.35 «Нічне життя»
Київ. Чемпіонат
України
2+2
18.15 Ліверпуль = Вест Гем.
Чемпіонат Англії
06.00 Мультфільми
08.00 «Нове Шалене відео по= 20.05 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
українськи»
01.05 Атлетіко = Арсенал.
09.35, 18.15 «Спецкор»
Міжнародний кубок
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
чемпіонів
10.45, 17.15 «Загублений
світ»
UA: РІВНЕ
12.45 «Помста природи»
07.00 Гімн. Ранкове шоу
15.15 Х/ф «Ва банк 2»
«Добрий ранок» 07.30, 08.00,
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
08.30, 13.30, 17.00, 19.00,
викликом=3» (16+)
20.40 Новини 09.00 Х/ф «За
21.35, 01.55 Т/с «Касл=5»
службовим обов’язком» 1 с.
(16+)
01.00 Т/с «Моссад=2» (16+) 13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Радіодень «Модуль знань»
04.40 «Облом.UA.»
14.50 «Світло» 15.45 Лекції
Wiseсow. 100 років мистецтва
ZIK
15.55 «Едера» Лайфхаки з
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча української літератури 16.10,
програма «Торбинка чарівника» 19.50 Д/С «Неповторна
08:00, 09:00, 11:00 Перші природа» 16.35, 20.15 Д/С
про головне. Ранок. Новини «Таємниці підводного світу»
17.10 Програма розслідувань
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
«Наші гроші» 17.35 Т/Ф
історії» 09:55, 11:15, 13:15, «Гайдамацьким шляхом» 18.00
16:10, 17:15, 18:10 Перші Т/Ф «Слідчий історії» 18.30
про головне. Коментарі 12:00, Т/С «Смаки культур» Індія
20:00 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
головне. День. Новини 15:15
НОВА ВОЛИНЬ
Між своїми 16:00 Перші про
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
головне. День. Дайджест
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
17:00, 19:00 Перші про
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
головне. Вечір. Новини 18:00 19:00 Новини 09:00 Серіал
Перші про головне. Вечір.
«Яструб і голубка» 13:40 «Тема
Дайджест 19:15 VOX POPULI дня». Сурдопереклад 14:10
21:00 Перші про головне.
РадіоДень «Модуль знань»
Підсумки 21:35 Гра Z вогнем 14:50 Світло 15:45 Wise Cow
22:30 Перші другі 23:30
(100 років мистецтва) 16:08,
Історична правда з Вахтангом 19:46 Д/с «Неповторна
Кіпіані
природа» 16:34, 20:10 Д/с
«Таємниці підводного світу»
ТЕТ
17:10 «Наші гроші» 17:36 Д/ф
06.00 Байдиківка
«Командарм» 18:31 Д/с
06.30 ТЕТ Мультиранок
«Смаки культур» 19:20 «Тема
09.45 Х/ф «Соляна
дня» («Прямий» ефір) 20:40
принцеса»
Новини. Сурдопереклад
11.00 Т/с «Усі жінки = відьми»
12.00 Битва салонів
ЕСПРЕСО
13.00, 21.00 Т/с «Село на
00.00, 06.00, 19.00 Великий
мільйон = 2»
14.00, 19.30, 20.30 Одного ефір Василя Зими 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 Ваша
разу під Полтавою
Воля 03.25 Шустрова Live
15.00, 03.20 Віталька
03.50 «Досьє» з Сергієм
16.00, 02.30 Панянка=
Руденком 04.40 Поліцейська
селянка
хвиля 05.05 #Скандали_тижня
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 09.00 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.55, 11.00, 12.00,
Володька
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
18.30 Країна У
17.00, 18.00 Новини 10.05,
22.00 Готель Галіція
15.15 «Погода» з Наталкою
23.00 ЛавЛавCar 2
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
00.30 Т/с «Якось у казці»
13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 Коментар
ФУТБОЛ1
22.00 Вартові Еспресо
01.00, 06.00 Топ=матч

16
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УТ1
06:00 Д/ц «Спільноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 М/с «Гон» 09:50
Додолики 10:05 Хто в домі
хазяїн? 10:30 Телепродаж
11:00 Д/ц «Неповторна
природа» 12:00 Д/ц «Смаки
культур» 12:30 Д/ц «Смачні
історії» 13:10, 14:30
РадіоДень 13:40, 15:20
Лайфхак українською 13:55
Складна розмова 15:35 Т/с
«Гранд готель» 17:05, 22:40
Т/с «Монро» 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 21:40 Д/с
«Найекстремальніший»

07.05 Х/ф «Закоханi жiнки»
(16+)
09.15 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів
(16+)
15.25 Містичні історії з
Павлом Костіциним
(16+)
17.30, 22.00 Вікна=Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.50 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
22.45 Х/ф «Біля річки два
береги» (16+)

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 04.30 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.15 Більше ніж правда
11.05, 02.55 Не дай себе
обдурити
12.05, 13.20 Х/ф «Вдруге не
1+1
посадять» (16+)
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 12.45, 15.45 Факти. День
«Сніданок з 1+1»
14.50, 16.20 Х/ф «Подорож
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
Єдинорога» 1 с.
05.35 ТСН:
17.05 Скетч=шоу «На трьох»
«Телевізійна служба
(16+)
новин»
17.30, 21.30 Т/с «Шулер»
09.30 «Чотири весілля»
(16+)
10.55 «Одруження наосліп» 18.45, 21.10 Факти. Вечір
12.45, 14.05 «Міняю жінку» 22.45 Т/с «Життя і пригоди
15.25 «Сімейні мелодрами»
Мишка Япончика»
16.20 Т/с «Моє чуже життя»
(16+)
(12+)
00.25 Т/с «Північний вітер»
20.15 Т/с «Слуга народу»
(16+)
22.20, 01.40 Х/ф «Шерлок 2: 04.00 Скарб нації
Рейхенбахський
04.10 Еврика!
водоспад» (16+)
04.20 Служба розшуку дітей
00.15 Т/с «Життя і доля» (16+) 04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)

ІНТЕР

06.00 Мультфільм
06.10, 22.40 «Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «Бебі бум» (16+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 05.15 Ток=шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 2»
(12+)
00.30 Х/ф «З речами на
виліт!» (16+)

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.20
Сьогодні
09.30, 04.10 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар=2»
(12+)
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар=2» (16+)
19.45 Ток=шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя» (16+)
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Маямі»
(16+)

СТБ
05.45 За живе! (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
02.45, 03.10 Зона ночі
03.05 Служба розшуку дітей
04.10 Абзац
05.59, 07.14 Kids Time
06.00 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.15 Заробітчани: Марафон
09.15 Дешево та сердито
16.40 Х/ф «Незвані гості»
(16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
20.55 Х/ф «Ковбої проти
прибульців» (16+)
23.20 Варьяти
01.20 Т/с «Клініка» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:35, 14:00 Правда життя
08:35 Дикі острови
09:30, 16:50 Азія класу люкс
10:30 Наші
11:30 Теорія змови
12:15 Містична Україна
13:10 Майор «Вихор»
15:00 Наземні битви
15:55, 21:50 Полювання на
рибу=монстра
17:50, 22:45 Цікаво.com
18:40 Битва цивілізацій
19:40 Гучна справа
20:40, 00:30 Речовий доказ
23:40 Великі танкові битви
01:35 Великі тирани
02:20 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, 00.45 «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. На краю
світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
01.35 «Нічне життя»

06.10 Ліверпуль = Вест Гем.
Чемпіонат Англії
08.10 Ман Сіті = Боруссія (Д).
Міжнародний кубок
чемпіонів
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20, 02.25 Олександрія =
Арсенал=Київ.
Чемпіонат України
12.05 «Великий футбол»
13.50 Вулвергемптон =
Евертон. Чемпіонат
Англії
16.00 Олімпік = Львів.
Чемпіонат України
2+2
17.50 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії
06.00 Мультфільми
18.45 Арсенал = Ман Сіті.
08.00 «Облом.UA.»
Чемпіонат Англії
09.35, 18.15 «Спецкор»
20.40 Шахтар = Ворскла.
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
Чемпіонат України
10.55, 17.15 «Загублений
22.50 Гаддерсфілд = Челсі.
світ»
Чемпіонат Англії
13.00 «Нове Шалене відео по=
00.40 Ювентус = Баварія.
українськи»
Міжнародний кубок
15.05 Х/ф «Ва банк»
чемпіонів
19.25 Кваліфікація ЛЧ
«Динамо»=«Славія»
UA:
РІВНЕ
21.25, 23.15 Т/с «Касл=5»
07.00 Гімн. Ранкове шоу
(16+)
«Добрий ранок» 07.30, 08.00,
ZIK
08.30, 13.30, 17.00, 19.00,
20.40 Новини 09.00 Х/ф
07:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча «Яструб і голубка» 12 с.
програма «Торбинка чарівника» 13.40, 19.25 Тема дня 14.10
08:00, 09:00, 11:00 Перші Радіодень «Модуль знань»
про головне. Ранок. Новини 14.50 «Світло» 15.45 Лекції
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало Wiseсow. 100 років історії
історії» 09:55, 11:15, 16:10, 15.55 «Едера» Лайфхаки з
української літератури 16.10,
17:15, 18:10 Перші про
19.45 Д/с «Незвідані шляхи»
головне. Коментарі 12:00
17.10 Ток=шоу «До справи»
FACE 2 FACE з Тетяною
17.35 Т/ф «У полоні
Даниленко 13:00, 15:00
пристрасті Наталі Долі» 18.30
Перші про головне. День.
Т/с «Смаки культур» Тайська
Новини 13:15 Перші про
кухня
головне. День. Коментарі
15:15 Між своїми 16:00 Перші
про головне. День. Дайджест ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18:00 07:00, 07:35, 08:05, 08:35
Перші про головне. Вечір.
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
Дайджест 19:15 VOX POPULI 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
20:00 Хард=ток=шоу «DROZ= 19:00 Новини 09:00 Серіал
DOV» 21:00 Перші про
«Яструб і голубка» 13:40 «Тема
головне. Підсумки 21:35 Ток= дня» 14:10 РадіоДень «Модуль
шоу «Злий дім» 23:00
знань» 14:50 Світло 15:45
Громадська прокуратура 23:30 Wise Cow (100 років історії)
Історична правда з Вахтангом 16:08, 19:46 Д/с «Незвідані
Кіпіані
шляхи» 17:10 «До справи»
17:26 Д/ф «Кенгір. Сорок днів
ТЕТ
свободи» 18:31 Д/с «Смаки
культур» 19:20 «Тема дня»
06.00 Байдиківка
(«Прямий» ефір) 20:40
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Три горішки для Новини. Сурдопереклад
Попелюшки»
ЕСПРЕСО
11.00 Т/с «Усі жінки = відьми»
12.00 Битва салонів
00.00, 06.00, 19.00 Великий
13.00, 21.00 Т/с «Село на
ефір Василя Зими 03.00,
мільйон = 2»
05.30, 15.30, 22.30 Ваша
14.00, 19.30, 20.30 Одного Воля 03.25 Поліцейська хвиля
разу під Полтавою
03.50 «Суботнє інтерв’ю» з
15.00, 03.20 Віталька
Радіо Воля 04.15
16.00, 02.30 Панянка=
#Скандали_тижня 04.40
селянка
Міжнародний огляд з Юрієм
17.00 Чотири весілля
Фізером 05.05 «Культ:
18.00, 19.00, 20.00 Танька і Експрес» з Марією Бурмакою
Володька
09.00, 23.00 «Досьє» з
18.30 Країна У
Сергієм Руденком 09.55,
22.00 Готель Галіція
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
23.00 ЛавЛавCar 2
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новини 10.05, 15.15
00.30 Т/с «Якось у казці»
01.30 Теорія зради
«Погода» з Наталкою Діденко
05.50 Корисні підказки
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
ФУТБОЛ1
18.15 Коментар 22.00
06.00, 08.00, 20.35 Топ=матч Шустрова Live
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СТБ

06:00 Д/ц «Спільноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 М/с «Гон» 09:50
Додолики 10:05 Хто в домі
хазяїн? 10:30 Телепродаж
11:00 Д/ц «Неповторна
природа» 12:00 Енеїда 12:30
Д/ц «Смачні історії» 13:10,
14:30 РадіоДень 13:40, 15:20
Лайфхак українською 13:55 До
справи 15:45 Т/с «Гранд
готель» 17:05, 22:40 Т/с
«Монро» 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 «Таємниці людського
мозку»

06.40 За живе! (16+)
09.05 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів
(16+)
15.25 Містичні історії з
Павлом Костіциним
(16+)
17.30, 22.00 Вікна=Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 Я соромлюсь свого тіла
(16+)
22.45 Х/ф «Біля річки два
береги 2» (16+)
00.45 Я соромлюсь свого тіла
(18+)

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»
10.55 «Одруження наосліп»
12.15, 13.45 «Міняю жінку»
15.15 «Сімейні мелодрами»
16.15 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
20.15 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
(16+)
22.20, 04.00 Х/ф «Шерлок
3: Ознаки третього»
(16+)
00.15 Х/ф «Хроніка» (16+)

ІНТЕР
05.15, 06.00 Мультфільм
06.10, 22.40 «Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.20, 12.25 Т/с «Гречанка»
12.50 Х/ф «Ви мені писали»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.15 Ток=шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20 «Подробиці»
20.30 Т/с «Східні солодощі 2»
(12+)
00.30 Х/ф «Ніч закритих
дверей» (16+)

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.15
Сьогодні
09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30, 04.40 Реальна містика
12.30 Т/с «Черговий лікар=2»
(12+)
14.30, 15.30 Т/с «Жіночий
лікар=2» (16+)
19.45 Ток=шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя» (16+)
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
01.45 Телемагазин

13.00, 21.00 «Орел і Решка.
Рай та пекло»
14.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
01.40 «Нічне життя»

2+2

06.00 Мультфільми
08.00 Відеобімба
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.55, 04.30 «Облом.UA.»
15.05 Х/ф «Чужий 3» (16+)
19.20, 20.25 Т/с «Опер за
ICTV
викликом=3» (16+)
05.35 Громадянська оборона 21.30, 00.25 Т/с «Касл=5»
06.30 Ранок у великому місті
(16+)
08.45 Факти. Ранок
22.25 Кваліфікація ЛЧ
09.15, 19.20 Надзвичайні
«Брага»=»Зоря»
новини
01.20 Т/с «Команда» (16+)
10.10 Секретний фронт
ZIK
11.15, 03.00 Не дай себе
обдурити
07:00 Перші про головне.
12.10, 13.25 Х/ф «Подорож Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча
Єдинорога» 2 с.
програма «Торбинка чарівника»
12.45, 15.45 Факти. День
08:00, 09:00, 11:00 Перші
14.40, 16.20 Х/ф «Немає
про головне. Ранок. Новини
виходу» (16+)
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
17.25 Скетч=шоу «На трьох» історії» 09:25 Добрий ZIK
(16+)
09:55, 11:15, 13:15, 16:10,
17.30, 21.30 Т/с «Шулер»
17:15, 18:10 Перші про
(16+)
головне. Коментарі 12:00
18.45, 21.10 Факти. Вечір
Хард=ток=шоу «DROZDOV»
20.20 Інсайдер
13:00, 15:00 Перші про
22.50 Т/с «Життя і пригоди
головне. День. Новини 15:15
Мишка Япончика»
Між своїми 16:00 Перші про
(16+)
головне. День. Дайджест
23.50 Т/с «Північний вітер»
17:00, 19:00 Перші про
(16+)
головне. Вечір. Новини 18:00
про головне. Вечір.
НОВИЙ КАНАЛ Перші
Дайджест 19:15 VOX POPULI
02.50, 03.00 Зона ночі
20:00 Докаz 21:00 Перші про
04.35 Абзац
головне. Підсумки 21:35
06.24, 07.39 Kids Time
Прямим текстом з Остапом
06.25 М/с «Хай живе король Дроздовим 23:00 Стежками
Джуліан»
війни 23:30 Історична правда з
07.40 Київ вдень і вночі (16+) Вахтангом Кіпіані 02:40 Гараж
17.05 Х/ф «Макс Стіл» (12+)
ТЕТ
19.00 Хто зверху? (12+)
20.55 Х/ф «Солдат»
06.00 Байдиківка
22.55 Вар’яти
06.30 ТЕТ Мультиранок
00.55 Т/с «Клініка» (16+)
09.45 Х/ф «Король
02.45 Служба розшуку дітей
Дроздобород»
11.00 Т/с «Усі жінки = відьми»
МЕГА
12.00 Битва салонів
06:00 Бандитський Київ
13.00, 21.00 Т/с «Село на
07:35, 14:00 Правда життя
мільйон = 2»
08:35 Дикі острови
14.00, 19.30, 20.30 Одного
09:30, 16:50 Азія класу люкс
разу під Полтавою
10:30 Наші
15.00, 03.20 Віталька
11:30 Теорія змови
16.00, 02.30 Панянка=
12:15, 01:35 Містична Україна
селянка
13:10 Скептик
17.00 Чотири весілля
15:00 Наземні битви
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
15:55, 21:50 Полювання на
Володька
рибу=монстра
18.30 Країна У
17:50, 22:45 Цікаво.com
22.00 Готель Галіція
18:40 Гучна справа
23.00 ЛавЛавCar 2
20:40, 00:30 Речовий доказ 02.00 БарДак
23:40 Великі танкові битви
05.50 Корисні підказки
02:20 Там, де нас нема

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TiBi Абетка»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10, 00.45 «Орел і Решка.
Шопінг»
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»

ТБ

ТБ
NEWS
10.20 Гаддерсфілд = Челсі.
Чемпіонат Англії
12.10 Олімпік = Львів.
Чемпіонат України
13.55 Маріуполь = Бордо. Ліга
Європи УЄФА
16.00, 19.00 Програма
16.45 Матч
19.45 Ньюкасл = Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
21.35 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії
22.50 Чорноморець = Десна.
Чемпіонат України
00.35 Рома = Тоттенгем.
Міжнародний кубок
чемпіонів
02.20 Бордо = Маріуполь. Ліга
Європи УЄФА
04.05 Вулвергемптон =
Евертон. Чемпіонат
Англії
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06:00 Д/ц «Спільноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 М/с «Гон»
09:50 Додолики 10:05 Хто в
домі хазяїн? 10:35
Телепродаж 11:00 Д/ц
«Неповторна природа» 12:00
«Енеїда» 12:30, 16:20 Д/ц
«Смачні історії» 13:10, 14:30
РадіоДень 13:40 Лайфхак
українською 13:55 Схеми.
Корупція в деталях 15:20 Д/ц
«Смаки культур» 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
Концертна програма гурту
Антитіла «Сонце» 23:25
Фільм=концерт «Рекіти»
23:45, 04:05 Як дивитися
кіно

14.50, 15.45, 16.45, 01.05
«Речдок»
18.00 Ток=шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.35 «Подробиці»
20.30 Концерт Олега
Винника «Моя
душа...»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.10 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.00
Сьогодні
09.30, 05.20 Зірковий шлях
10.30 Спецпроект «Кузьма.
Недосказане»
11.30, 03.45 Реальна
містика
12.30 Х/ф «Будинок для
двох»
14.30, 15.30 Т/с «Братні узи»
(12+)
19.45 Ток=шоу «Говорить
Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Білі
троянди надії» (16+)
23.20 Слідами
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Маямі» (16+)

ТБ

12.00 Битва салонів
13.00 Т/с «Село
на мільйон = 2»
14.00, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою
15.00, 03.50 Віталька
16.00, 03.00 Панянка=
селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і
Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф «Льодовиковий
період 3. Ера
динозаврів»
22.45 М/ф «Льодовиковий
період: Великі яєчні
пригоди»
23.15 Х/ф «Твої, мої і наші»

17.05, 21.30 Скетч=шоу «На
трьох» (16+)
17.30 Т/с «Шулер» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
01.25 Х/ф «Імперія вовків»
(16+)

22.00 «Бєдняков+1»
23.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
00.50 «Вечірній квартал»
02.25 «Нічне життя»

03.00 Зона ночі
03.55 Абзац
05.34, 06.54 Kids Time
05.35 М/с «Хай живе король
Джуліан»
06.55 Х/ф «Дружина
напрокат»
09.10, 19.00 Хто зверху?
(12+)
17.00 Х/ф «Солдат» (16+)
20.50 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва
за Лос Анджелес»
(16+)
23.10 Вар’яти
01.10 Т/с «Клініка» (16+)
02.55 Служба розшуку дітей

08.00 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений
світ»
12.55 Відеобімба
14.30 Х/ф «Дніпровський
рубіж»
19.25 Т/с «Перевізник» (16+)
ФУТБОЛ1
23.20 «Змішані
06.00 Шахтар = Ворскла.
єдиноборства. UFC
Чемпіонат України
№ 213»
07.50 Мілан = МЮ.
01.40 «Цілком таємно»
Міжнародний кубок
03.45 Т/с «Зустрічна смуга»
чемпіонів
(16+)
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
ZIK
10.20, 13.15 Програма
07:00 Перші про головне.
11.05 Матч
Ранок. Дайджест 07:15
13.55 Чорноморець = Десна.
Дитяча програма «Торбинка
Чемпіонат України
чарівника» 08:00, 09:00,
16.00 Бордо = Маріуполь.
11:00 Перші про головне.
Ліга Європи УЄФА
Ранок. Новини 08:15, 09:10 17.50 «Студія LIVE»
Д/ф «Дзеркало історії» 09:55, 18.25, 21.50, 05.30 Топ=
11:15, 13:15, 16:10, 17:15,
матч
18:10, 21:35 Перші про
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
головне. Коментарі 12:00
18.55 LIVE. Арсенал=Київ =
HARD з Влащенко 13:00,
Чорноморець.
15:00 Перші про головне.
Чемпіонат
День. Новини 15:15 Між
України
своїми 16:00 Перші про
19.45 Футбол Tables
головне. День. Дайджест
21.20, 00.40 Світ Прем’єр=
17:00, 19:00 Перші про
ліги. Чемпіонат
головне. Вечір. Новини 18:00
Англії
Перші про головне. Вечір.
22.00, 03.10 Чемпіонат
Дайджест 19:15 VOX POPULI
Італії. Передмова до
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
туру
Даниленко 21:00 Перші про 22.50 Атлетіко = Інтер.
головне. Підсумки 22:30
Міжнародний кубок
Вижити в Україні 23:00
чемпіонів
Документальний фільм 23:30 01.10 Бенфіка = Ювентус.
Історична правда з Вахтангом
Міжнародний кубок
Кіпіані 03:10 Гараж
чемпіонів

2+2
НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Мультфільми

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
07:35, 14:00 Правда життя
08:35 Дика природа Африки
1+1
09:30, 16:50 Азія класу люкс
СТБ
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 06.55 Х/ф «П»ять років та 10:30 Наші
«Сніданок з 1+1»
один день» (12+) 11:30 Теорія змови
12:15, 05:20 Містична
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 08.50 Х/ф «Кардіограма
Україна
ТСН: «Телевізійна
кохання»
13:10 Скептик
служба новин»
10.45 Х/ф «Коли його
09.30 «Чотири весілля»
зовсім не чекаєш» 15:00 Наземні битви
11.00 «Одруження наосліп» 17.30, 22.00 Вiкна=Новини 15:55, 21:50 Полювання на
12.15, 13.45 «Міняю жінку» 18.05 Т/с «Коли ми вдома. рибу=монстра
17:50, 22:45 Цікаво.com
Нова історія»
15.10 «Сімейні мелодрами»
18:40 Гучна справа
16.10 Т/с «Моє чуже життя» 20.05 Х/ф «Не можу
19:40 Фантастичні історії
сказати
(12+)
20:40, 00:30 Речовий доказ
«прощавай»
20.15, 23.05 «Ліга сміху»
22.45 Х/ф «Кохання на два 23:40 Великі танкові битви
01.15 «Скрябін. Концерт
01:30 Органи на експорт
полюси» (16+)
пам’яті»

обов’язком» 3 с. 13.40,
19.25 Тема дня 14.10
Радіодень. «Модуль знань»
14.50 «Світло» 15.45 Лекції
Wiseсow. 100 років літературі
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
«Схеми» 17.35 Програма
«Розсекречена історія» 18.30
Т/с «Смаки культур»

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
«Яструб і голубка» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:10 РадіоДень «Модуль
знань» 14:50 Світло 15:45
Wise Cow (100 років
літератури) 16:08 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 «Звіти.Наживо»:
Реформа освіти. Звітуватиме
начальник управління освіти,
науки та молоді ОДА
Л.Плахотна. («Прямий» ефір)
20:40 Новини.

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00
Великий ефір Василя Зими
02.00, 09.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 Ваша
Воля 03.25, 23.00
Поліцейська хвиля 03.50,
04.40 Вартові Еспресо
К1
05.05, 23.30 Шустрова Live
ICTV
ІНТЕР
08.00 Твій ID=документ
05.35 Громадянська оборона 06.30 «TOP SHOP»
06.00 Мультфільм
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
06.30 Ранок у великому місті 07.40 «TiBi Абетка»
06.10, 23.15 «Слідство
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
вели... з Леонідом 08.45 Факти. Ранок
18.00 Новини 10.05, 15.15
09.15, 19.20 Надзвичайні 08.15 Т/с «Дикий ангел»
Каневським»
«Погода» з Наталкою Діденко
09.10 «Навколо М»
новини
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
ТЕТ
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
UA: РІВНЕ
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
10.10 Інсайдер
17.40 Новини
14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
Ювілейний сезон» 06.00 Байдиківка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 11.15, 13.15 Х/ф «Немає
07.00 Гімн. Ранкове шоу
18.15 Коментар 21.00
13.00, 21.00 «Орел і Решка. 06.30 ТЕТ Мультиранок
виходу» (16+)
Інтером»
«Добрий ранок» 07.30,
Рай та пекло»
09.30 Х/ф «Найкращий
10.15, 12.25 Т/с «Гречанка» 12.45, 15.45 Факти. День
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, Авторська програма
друг шпигуна»
14.05, 16.20 Х/ф «Взвод» 14.00 «Орел і Решка. На краю
12.50 Х/ф «Таємниця
19.00, 20.40 Новини 09.00 «Ч/Б шоу» 22.00
світу»
11.00 Т/с «Усі жінки = відьми» Х/ф «За службовим
(16+)
«Чорних дроздів»
#Скандали_тижня

ÑÓÁÎÒÀ, 1 8 С Е Р П Н Я
УТ1
06:00 Хто в домі хазяїн?
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30, 01:10, 03:00 Новини
09:40 М/с «Гон» 10:05 Д/с
«Пригоди Остіна Стівенса»
12:00 Х/ф «КЛАРА І
ФРАНЦИСК» 13:45, 00:45
Д/ц «Гордість світу» 14:10
Телепродаж 14:30 Д/ц
«Фестивалі планети» 15:25
Д/ц «Зустріч Лувру та
Забороненого міста» 16:20,
01:30 Д/ц «Незвичайні
культури» 17:45 Т/с
«Оповідання ХІХ століття»
19:55 Д/с «Дивовижні міста
світу» 21:25 Д/ц
«Неповторна природа» 22:25
Д/ц «Спільноти тварин»
23:50 Д/ц «Незвідані шляхи»
02:10 Д/ц «Смаки культур»
03:30 Світло 04:20 Війна і
мир 05:05 Розсекречена
історія

11.30 Х/ф «Три плюс два»
13.15 Х/ф «Повторне
весілля»
15.10 Концерт Олега
Винника «Моя
душа...»
17.50, 20.30 Т/с «Маестро»
(16+)
20.00, 03.05, 05.30
«Подробиці»
22.40 Д/п «Віктор Цой. Група
крові»
23.40 Т/с «Я = охоронець»
(16+)
03.35 Д/п «Костянтин
Меладзе. Не тривож
мені душу...»
04.15 Ток=шоу «Стосується
кожного»
05.00 «Top Shop»

УКРАЇНА

07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий шлях
09.25, 15.20 Т/с «Чуже
щастя» (16+)
17.40, 19.40 Т/с «Сестра у
спадок» (12+)
1+1
22.10 Х/ф «Будинок для
06.00, 19.30 ТСН:
двох»
«Телевізійна служба 00.00, 02.20 Т/с «Ключі від
новин»
минулого» (16+)
06.40 «Гроші»
01.50 Телемагазин
08.00 «Сніданок. Вихідний» 03.50 Реальна містика
10.05 «Життя без обману»
11.25, 23.15 «Світське
СТБ
життя. Дайджест
05.45 ВусоЛапоХвіст
2018»
08.00 Караоке на Майдані
12.20 Х/ф «Катерина»
09.00 Все буде смачно!
(16+)
09.55 Т/с «Коли ми вдома.
16.30, 21.15 «Вечірній
Нова історія»
квартал»
13.45 Х/ф «Суєта суєт»
18.30, 04.50 «Розсміши
15.25 Х/ф «Найчарівніша
коміка»
та
20.15 «Українські сенсації»
найпривабливіша»
00.20 «Ліга сміху»
17.10 Х/ф «Не можу
05.35 Мультфільм
сказати
«прощавай»
ІНТЕР
19.00 Х/ф «Кафе на
06.10 Мультфільм
Садовій» (12+)
06.35 «Чекай на мене.
22.50 Я соромлюсь свого
Україна»
тіла (16+)
08.10 Д/п «Два Миронова»
09.00 Х/ф «Троє в човні,
якщо не рахувати
собаки»

ICTV
04.40, 05.05 Еврика!

ТБ

ТЕТ

06.00 Байдиківка
05.15, 04.50 Факти
08.10 «Орел і Решка.
06.30 ТЕТ Мультиранок
05.35 Більше ніж правда
Шопінг»
11.30 М/ф «Йосип: Володар
07.30 Я зняв!
11.10 «Ух ти show»
снів»
09.25 Дизель=шоу (12+)
12.10 Х/ф «Вчитель року» 12.45 Х/ф «Соляна
10.45 Вижити разом з
14.20 «Орел і Решка.
принцеса»
Голтісом
Перезавантаження» 14.00 Чотири весілля
11.45 Особливості
00.10 Х/ф «Простачка»
15.00 Рятівники
національної роботи
(16+)
19.00 Т/с «Село
12.45 Факти. День
02.00 «Бєдняков+1»
на мільйон = 2»
13.00 Скетч=шоу «На трьох» 02.45 «Нічне життя»
21.00 Одного разу під
(16+)
Полтавою
2+2
16.35 Х/ф «Супер 8» (16+)
22.30 Готель Галіція
18.45 Факти. Вечір
06.00 Мультфільми
00.30 Т/с «Якось у казці»
19.20 Надзвичайні новини. 08.00, 02.45 «102. Поліція» 02.00 БарДак
Підсумки
08.55, 00.55 «Угон по=
02.30 Панянка=селянка
20.10 Х/ф «Маска Зорро»
нашому»
03.20 Віталька
22.55 Х/ф «Легенда
11.10 «Загублений світ»
05.50 Корисні підказки
Зорро»
14.15 Х/ф «Дніпровський
01.35 Х/ф «Підривники»
ФУТБОЛ1
рубіж»
17.00 Х/ф «Чужий 4:
(16+)
06.00 Бордо = Маріуполь.
Воскресіння» (16+)
03.30 Провокатор
Ліга Європи
19.20 5 тур ЧУ з футболу
04.30 Скарб нації
УЄФА
«Динамо»=
07.45, 16.00 Чемпіонат
НОВИЙ КАНАЛ
«Олександрія»
Італії. Передмова до
21.25 Х/ф «Безодня»
03.00 Зона ночі
туру
03.40
«Цілком
таємно»
05.54, 07.24 Kids Time
08.15 Арсенал = ПСЖ.
05.45
«Облом.UA.»
05.55 М/с «Лунтик і його
Міжнародний кубок
друзі»
чемпіонів
ZIK
07.25 Дешево та сердито
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
07:00,
09:00
Перші
про
08.45 Хто зверху? (12+)
NEWS
головне. Ранок. Дайджест
18.45 Х/ф «Руйнівник»
10.20 Арсенал=Київ =
07:15
Дитяча
програма
(16+)
Чорноморець.
21.00 Х/ф «Суддя Дредд» «Торбинка чарівника» 08:00
Чемпіонат України
Вижити
в
Україні
08:30
22.55 Х/ф «Кінець світу»
12.50 Матч
Громадська
прокуратура
(16+)
16.30 Чемпіонат Англії.
09:10 Перші про головне.
01.15 Х/ф «Афтершок»
Передмова
Коментарі
10:00,
23:00,
(18+)
до туру
03:00 Гараж 10:30, 22:30
16.55 LIVE. Вест Гем =
Перша
передача
11:00
HARD
МЕГА
Борнмут. Чемпіонат
з Влащенко 12:00
06:00 Бандитський Київ
Англії
Документальний фільм 13:35
07:30 Скарб.UA
18.55 LIVE. К’єво = Ювентус.
Ток=шоу «Злий дім» 15:05
08:30, 18:20 У пошуках
Чемпіонат Італії
FACE 2 FACE з Тетяною
істини
Даниленко 16:00 Хард=ток= 19.45 Футбол Tables
20.55, 03.35 Світ Прем’єр=
10:20 Гучна справа
шоу «DROZDOV» 17:00,
ліги. Чемпіонат
11:20 Великі танкові битви 19:00 Перші про головне.
Англії
13:10, 21:00 ТОП 10:
Вечір. Новини 17:10 Перші
Таємниці та загадки
другі 18:05 Сім чудес України 21.25 LIVE. Лаціо = Наполі.
Чемпіонат Італії
16:10 Дикі острови
18:15, 23:30 Історична
17:10 Дика природа Африки правда з Вахтангом Кіпіані 23.25, 01.35 Топ=матч
00:30 Містична Україна
18:45 Місто 19:15 VOX POP= 23.40 Кардіфф = Ньюкасл.
Чемпіонат Англії
02:10 Скептик
ULI 20:00 Докаz 21:00 Перші
про головне. Тиждень 21:30 01.40 Челсі = Інтер.
К1
Міжнародний кубок
Стежками війни 22:00
чемпіонів
06.30 «TOP SHOP»
Добрий ZIK 03:25 Художній
04.05 Львів = Шахтар.
07.40 «TiBi Абетка»
фільм 06:00 Євромакс
Чемпіонат України
07.50 «Чи знаєте ви, що...» 06:30 Завтра вже сьогодні

UA: РІВНЕ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.35 Кулінарно=
літературне шоу «Енеїда»
13.30 «Лайфхаки з
української мови» 13.40 Тема
дня 14.10 Програма
«Розсекречена історія» 15.10
РадіоДень «Книжкова лавка
ТОП 7» 16.05 Культурна
афіша здорової людини 16.35
Х/ф «Тіні забутих предків»
18.05 Д/ф «Сонар» 19.00
Новини 19.30 Суботня тема
20.00 Фолькмюзик

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
08:00 «Ранок «Нової Волині»
09:34 «Енеїда» 13:30 «Едера»
13:40 «Звіти.Наживо» 14:32
«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

ЕСПРЕСО
00.00 Великий ефір Василя
Зими 02.00, 06.30, 22.00
ПолітКлуб Віталія Портнікова
03.50 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 04.40, 11.30,
21.30 Шустрова Live 05.05
Поліцейська хвиля 05.30
Ваша Воля 06.00, 13.30
Вартові Еспресо 08.30, 20.00
«Досьє» з Сергієм Руденком
09.30 «Культ: Експрес» з
Марією Бурмакою 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новини 10.05 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль
11.05, 12.10, 14.05, 15.10,
16.05, 17.05, 18.10
Коментар 13.05, 21.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 14.30 «Я це
дивлюся» 15.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Воля 16.30
#Скандали_тижня 19.10
Суботній політклуб

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 «За
службовим обов’язком» 2 с.
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Радіодень «Модуль знань»
14.50 «Світло» 15.45 Лекції
Wiseсow. 100 років кіно 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 Ток=шоу «Складна
розмова» 17.40 Т/Ф
«Неочікуване побачення»
18.05 Т/Ф «Бути сама собі
ціллю» 18.30 Т/С «Смаки
культур» Італія

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
«Яструб і голубка» 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

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 Великий
ефір Василя Зими 03.00,
05.30, 15.30 Ваша Воля
03.25, 09.30 Вартові Еспресо
03.50, 23.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 04.40,
09.00 Шустрова Live 05.05
ФУТБОЛ1
Поліцейська хвиля 09.55,
06.00 Олександрія = Арсенал= 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Київ. Чемпіонат
Новини 10.05, 15.15
України
07.45 «Сіткорізи». Чемпіонат «Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
Англії
14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
08.15 Ман Сіті = Ліверпуль.
Міжнародний кубок 18.25 Коментар 18.15 Агро=
Експрес 21.00 ПолітКлуб
чемпіонів
10.00, 15.40, 22.30 Футбол Віталія Портнікова
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УТ1
06:00 Хто в домі хазяїн?
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30, 01:10, 03:00 Новини
09:40 Х/ф «Клара і
Франциск» 11:30 Д/с
«Дешевий відпочинок» 12:10
Перший на селі 12:40 Енеїда
13:35, 00:45 Д/ц
«Китайський живопис» 14:00
Телепродаж 14:20 Фольк=
music 15:20 Концертна
програма гурту Антитіла
«Сонце» 17:00, 01:30 Д/ц
«Незвичайні культури» 17:45
Т/с «Оповідання ХІХ століття»
19:55 Д/с «Дивовижні міста
світу» 21:25 Д/ц «Неповторна
природа» 22:25 Д/ц
«Спільноти тварин» 23:50 Д/ц
«Зустріч Лувру та
Забороненого міста» 02:10
Д/ц «Смаки культур» 03:30
Світло 04:20 Війна і мир
05:05 Розсекречена історія

проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.10 Х/ф «Ас із асів»
14.10, 20.30 Т/с «Східні
солодощі 2» (12+)
20.00 «Подробиці»
23.10 Х/ф «Полетта» (16+)
01.05, 02.00 «Речдок»
04.45 «Top Shop»
05.15 «Стосується кожного»

16.05 Х/ф «Легенда Зорро»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Монстро» (16+)
20.50 Х/ф «Вулиця
Монстро, 10» (16+)
22.50 Х/ф «Підривники»
(16+)
01.05 Х/ф «Дежа вю»
03.05 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Т/с «Клініка»
03.50, 02.55 Зона ночі
05.50 Стендап=шоу
06.45, 08.34 Kids Time
УКРАЇНА
06.50 М/с «Хай живе король
06.30 Сьогодні
Джуліан»
05.00, 07.10 Зірковий шлях 08.35 М/ф «Велика втеча»
09.35 Т/с «Білі троянди надії» 10.15 Х/ф «Кінець світу»
(16+)
(16+)
13.10 Т/с «Сестра у спадок» 12.50 Х/ф «Руйнівник»
(12+)
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Я ніколи 15.05 Х/ф «Суддя Дредд»
не плачу» (12+)
17.00 Х/ф «Кобра» (16+)
19.00 Події тижня з Олегом 18.50 Х/ф «Танго і Кеш»
Панютою
(16+)
20.00 Головна тема
21.00 Х/ф «РЕД» (16+)
23.00, 02.20 Т/с «Ключі від 23.05 Х/ф «Останній
минулого» (16+)
бойскаут» (16+)
1+1
01.50 Телемагазин
01.10 Т/с «Клініка» (16+)
06.00 ТСН: «Телевізійна
03.00 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
МЕГА
служба новин»
05.30 Реальна містика
06.55 «Українські сенсації»
06:00 Бандитська Одеса
СТБ
08.00 «Сніданок. Вихідний»
07:30 Зворотний бік Місяця
09.00 «Лото=Забава»
06.05 ВусоЛапоХвіст
08:30, 18:20 У пошуках
09.45 М/ф «Маша
08.10 Полювання
істини
і ведмідь»
09.10 Все буде смачно!
10:20 Фантастичні історії
09.55, 11.00, 11.55, 13.00 10.10 Караоке на Майдані 11:20 Великі танкові битви
«Світ навиворіт = 5: 11.10 Вагітна у 16 (16+)
13:10, 21:00 ТОП 10:
Індонезія»
12.10 Доньки=матері (16+) Таємниці та загадки
13.35 Х/ф «Втеча з
13.05 Хата на тата (12+)
16:10 Дикі острови
Шоушенка» (16+) 15.05 Х/ф «Кафе на
17:10 Дика природа Африки
16.30 Х/ф «Вихід: Боги та
Садовій» (12+)
00:30 Ілюзії сучасності
царі» (16+)
19.00 Слідство ведуть
05:10 Прокляття Че Гевари
19.30, 05.00 «Тсн=тиждень»
екстрасенси (16+)
К1
21.00 Х/ф «Геракл» (16+) 23.00 Я соромлюсь свого
22.55 Х/ф «Володар морів:
тіла (18+)
06.30 «TOP SHOP»
на краю світу»
07.40 «TiBi Абетка»
ICTV
01.35 «Аргумент кiно»
07.50 «Чи знаєте ви, що...»
04.05 «Світське життя.
05.15 Інсайдер
08.10 «Орел і Решка. Шопінг»
Дайджест 2018»
06.10 Т/с «Невиправні» (16+) 10.00 «Ух ти show»
09.00 Т/с «Відділ 44» (16+) 10.40 Х/ф «Вчитель року»
ІНТЕР
10.55, 13.00 Х/ф «Супер 8» 12.40 «Орел і Решка.
06.00 Мультфільм
(16+)
Перезавантаження»
06.25 Х/ф «Іноземка»
12.45 Факти. День
00.30 «Вечірній квартал»
08.00, 03.00 «уДачний
13.20 Х/ф «Маска Зорро» 02.10 «Нічне життя»

17.30 М/ф «Льодовиковий
період 3. Ера
динозаврів»
2+2
19.00 Т/с «Село на мільйон =
2»
06.00 Мультфільми
21.00 Одного разу під
08.00 «Він, вона та
Полтавою
телевізор»
10.30 Т/с «Ментівські війни. 22.30 Готель Галіція
00.30 Т/с «Якось у казці»
Київ» (16+)
14.35 Т/с «Перевізник» (16+) 01.30 Х/ф «Небилиці про
Івана»
18.30 Х/ф «Швидкість»
03.00 Віталька
(16+)
20.40 Х/ф «Швидкість 2» 05.50 Корисні підказки
(16+)
ФУТБОЛ1
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
06.00
Челсі = Арсенал.
00.00 «Змішані
Чемпіонат Англії
єдиноборства. UFC
07.45, 16.00 Світ Прем’єр=
№ 213»
ліги. Чемпіонат
02.30 «Облом.UA.»
Англії
08.15 МЮ = Ліверпуль.
ZIK
Міжнародний кубок
07:00 Перші про головне.
чемпіонів
Ранок. Дайджест 07:15
10.00, 15.40, 20.15 Футбол
Дитяча програма «Торбинка
NEWS
чарівника» 08:05 Перші другі 10.20 К’єво = Ювентус.
09:00 Перші про головне.
Чемпіонат Італії
Тиждень 09:30, 23:30
12.05 Лаціо = Наполі.
Історична правда з Вахтангом
Чемпіонат Італії
Кіпіані 10:00, 23:00, 02:45 13.50 Бордо = Маріуполь.
Гараж 10:30, 22:30 Перша
Ліга Європи УЄФА
передача 11:00 Докаz 12:00 16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
Документальний фільм 13:50 16.55 LIVE. Десна = Карпати.
Чемпіонат
Добрий ZIK 14:25 Стежками
України
війни 14:55 Прямим текстом
з Остапом Дроздовим 16:35 17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Ворскла =
Громадська прокуратура
Маріуполь.
17:00, 19:00, 21:00 Перші
Чемпіонат України
про головне. Вечір. Новини
17:10 FACE 2 FACE з Тетяною 21.20 «Великий футбол»
Даниленко 18:05 Хард=ток= 23.00 Сассуоло = Інтер.
Чемпіонат Італії.
шоу «DROZDOV» 19:10 HARD
Прем’єра
з Влащенко 20:05, 21:10 Гра
00.45 Баварія = Ман Сіті.
Z вогнем 22:00 Вижити в
Міжнародний кубок
Україні
чемпіонів
02.30 Брайтон = МЮ.
ТЕТ
Чемпіонат Англії
06.00 Байдиківка
04.15 Торіно = Рома.
06.30 ТЕТ Мультиранок
Чемпіонат Італії
11.15 М/ф «Барбі. Магія
UA: РІВНЕ
дельфінів»
12.25 Х/ф «Найкращий
07.00 М/С «Принцеса Сісі»
друг шпигуна»
08.00 Школа Мері Поппінс
14.00 Чотири весілля
08.30 Ранкове шоу «Добрий
15.15 Х/ф «Твої, мої і наші» ранок». Дайджест 09.35
17.00 М/ф «Льодовиковий Кулінарно=літературне шоу
період: Великі яєчні «Енеїда» 13.30 «Лайфхаки з
пригоди»
української мови» 13.40

ТБ

Суботня тема 14.10,
19.00 Програма
«Розсекречена історія»
15.10 «Букоголіки» 15.36
Фолькмюзик 16.40
«Фолькмюзик. Діти» 17.20
«Хто в домі хазяїн» 17.45
Кіновол 18.05 Д/Ф
«Неповторна 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 «Букоголики»
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»

ЕСПРЕСО
01.00, 11.30, 22.00
Поліцейська хвиля 01.25,
16.30 Шустрова Live 01.50,
07.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 02.40, 09.00,
22.30 «Суботнє інтерв’ю» з
Радіо Воля 03.05
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 03.30 ПолітКлуб
Віталія Портнікова 05.30,
19.30 Вартові Еспресо 06.00
Суботній політклуб 06.50
Агро=Експрес 08.00 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль
09.30 #Скандали_тижня
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новини 11.05,
14.30 «Я це дивлюся» 12.10,
14.05, 15.10, 16.05, 17.05,
18.10, 19.05 Коментар
13.05, 23.00 «Студія
Захід» з Антоном
Борковським
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n Футбол

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Фото fcdynamo.kiev.ua.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України

n На поворотах долі

ЯКБИ НЕ ЦЯ ВІЙНА, ВОНИ Б НІКОЛИ
НЕ ЗУСТРІЛИСЯ
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Парадоксально, але це так: Андрій і Людмила Подмовські,
які живуть сьогодні у селі Підцир’я Камінь-Каширського
району, познайомилися і побралися саме завдяки
бойовим діям. Чоловік служив на Сході України, в Новому
Айдарі, — сюди на той час переїхала з неконтрольованої
території його майбутня дружина. Двоє людей із
непростою долею нарешті пізнали, що таке любов, сім’я,
задля яких можна пройти через усі труднощі
Катерина ЗУБЧУК

«ХОЧЕТЬСЯ ВИЖИТИ ЗАРАДИ
ДРУЖИНИ І ДІТЕЙ…»

Андрієві уже 38 років. І шлюб
у нього в цьому, досить зрілому,
віці — перший. Мимоволі постає питання, чому ж так захолостякувався?
І у відповідь на це чуємо:
— Молодий був, дурний, вітер гуляв в голові. Тим більше, що й хати
не мав, куди б можна було привести
кохану.
Ніби передчуваючи наступне запитання з приводу того, що в кожного є батьківський дім, де, зазвичай,
багато хто і починає своє сімейне життя, поки на власний куток
не спроможеться, чоловік каже:
— Не хочеться ворушити минуле. Скажу тільки, що ріс я без батька.
Мати мала другу сім’ю, жила у Малих Голобах. А мене по суті доглядала бабця по маминій лінії. Поки вона
жила (у селі Брониця. — Авт.), мені
було добре. Це — мій оберіг, який,
мабуть, і на Сході України захистив.
Ось я — живий, здоровий…
Мобілізували Андрія 27 травня 2015-го. Прийшов з роботи,
як пригадує, на обід, а його чекала
повістка. Півтора року прослужив
тоді. Після Рівненського полігону потрапив у Новий Айдар. Там і зустрів
свою Людмилу. Привіз її на Волинь,
до матері, бо більше не було куди
податися, і знову у свою 14-у окрему
механізовану бригаду повернувся.
Дослужував. А потім у Гуто-Боровенській сільраді їх із Людмилою розписали. Мала уже народитися дитина. І коли Людмила перед самим
порогом сільради спитала, чи він
не передумав розпрощатися з холостяцьким життям, то чоловік відповів: «У сина повинен бути батько».
А зустрілися ми з подружжям
у Підцир’ї — у тій хаті, яку зараз винаймають. Не вдаючись у деталі,
Андрій пояснює, що завжди відчував себе зайвим у сім’ї матері. А тим
більше, коли дружину привіз — ще й
східнячку з Луганської області. Сьогодні у Подмовських росте маленький Андрійко, названий на честь
батька, і дочка Людмили від першого
шлюбу Настя.
— З дитинства я не мав сімейного тепла, любові. Все це я пізнав
в останні два роки, коли одружився
зі своєю Людою, — щиро каже співрозмовник.
До речі, нам пощастило, що відрядження на Камінь-Каширщину

n Він і Вона
lОдруження у січні обіцяє бути
досить спокійним, без зайвих потрясінь та болісних розлучень
lА от бурхливі стосунки, часті
зради — можливі наслідки шлюбу
у лютому. Перший рік для молодят
стає роком випробувань. Важливо
їх витримати, тоді він може бути
міцним.
lТим, хто одружився у березні,
зорі віщують цікавий союз. Щоправда, він нагадуватиме шкуру зебри:
спокійний і прекрасний період змінюватимуть дні охолодження й сварок.
lКвітень. Кохання, кохання
та ще раз кохання. Це почуття триматиме подружжя одне біля одного.
lТравневі шлюби досить міцні
та щасливі.

припало якраз на коротку відпустку
Андрія — ще день-два, і ми б його
не застали вдома. Справа в тому, що
він 22 січня цього року підписав
контракт. Уже шість місяців на Сході
України, на Світлодарській дузі.
— На тиждень відпустили додому, — говорить чоловік. — Дітей побачити, дружину.
І за якусь мить додає, обнімаючи
маленького Андрійка і Настю:
— Ми там, щоб ворог не прийшов сюди і не гвалтував мою дружину, не вбивав дітей. Хочеться заради них вижити.
А були, звичайно, моменти, коли
смерть дихала в потилицю. І вже,
як пригадує, перед самою відпусткою міг загинути — «добре, що
прапорщик зорієнтувався, схопив
за ногу і в окоп кинув».
«НАРОДИЛА, АЛЕ НЕ РОСТИЛА
ТЕБЕ, ТОМУ Й НЕМА НІЯКИХ
ПОЧУТТІВ»

Ми розмовляли із подружжям Подмовських, і я ловила себе
на думці, що непрості долі Андрія
і Людмили з розряду тих, з якими
нас знайомлять телешоу «Говорить
Україна», «Стосується кожного».
Власне, це і відповідь на те, звідки ці
історії — інколи, здавалося б, неймовірні. Та ними наше життя повниться.
— Я жила у Зимогір’ї на Луганщині, — розповідає жінка. — А виховували мене бабуся і дідусь. Батьки
розлучилися, коли мама була вагітна мною. Вона покинула мене,
як я мала всього шість місяців.
З дитинства знала, що мама десь є
(і навіть де саме). А коли виповнилося сімнадцять, то вирішила поїхати до неї, бо до цього знала її лише
з весільних знімків, які збереглися
у нас. І поїхала. Знайшла потрібний
будинок. А жінка, до якої я прийшла,
відкривши хвіртку і почувши мої слова: «Я ваша дочка», сказала: «Я тебе
не ростила, і у мене до тебе немає
ніяких почуттів». Вона була, як я зрозуміла, заміжня і мала на той час маленького сина.
Ось такою була зустріч двох,
здавалося б, найрідніших людей.
Дівчинка-підліток, мабуть, хотіла
багато що розповісти матері — про
своє дитинство, про те, як юнкою непросто живеться, але… не було кому
слухати. І Людмила в розмові з нами
згадує те, про що не змогла сказати
матері:
— Особливу любов я відчувала від дідуся (бабуся була черствіша — не дуже почуття проявляла).

Андрій має кого захищати.

не станеш
« Кожному
доводити, що я у своїй

«ДЯДЯ АНДРІЙ, МОЖНА ВАС
ТАТОМ НАЗИВАТИ?»

країні. Стараюся
не встрявати у дискусії.
Але деколи не втримаюсь
і виговорюся: тоді вже
скажу, що я така сама,
як і всі, хто тут живе.

вим Збройних сил України. Тож коли
місто зайняли бойовики, то за таку
«допомогу» їй загрожувала розстрільна стаття. Та коли волонтери
запропонували виїхати з непідконтрольної території, вона з Настею
зібралася в дорогу, яка й привела
її у Новий Айдар.
— Поселили нас у порожній хатині, — пригадує жінка. — Метрів
за сто був блокпост, де служив Андрій. Спочатку Настя познайомилася з військовими — вона компанійська дівчина. І Андрія вона першою
побачила. А я з ним зустрілася,
коли якось пішла в магазин. Він
у відпустку на Волинь їздив, а коли
повернувся, то знайомство продовжилося. Нічого серйозного нібито
не намічалося у стосунках. Зустрічалися, спілкувалися. Андрій приходив до нас у нашу хатину. Ми сиділи одного дня на дивані, а за нами
Настя вмостилася. Це вона взяла
нас за плечі і прихилила одне до одного зі словами: «Може, вистачить
уже?..» І все — так вона мимоволі
благословила на те, щоб ми були
разом. А два роки тому, коли я вже
чекала нашого синочка, Андрій
привіз мене до своєї матері у Малі
Голоби, а сам повернувся в Новий
Айдар дослужувати.
Як жилося їй тут, коли ще й шлюб

»

З ним ще малою ходила на полювання. І на шахту, де працював, він
мене брав. Сам спускався у забій,
а я в «каптьорці» спала, чекаючи
його. Коли мені було дванадцять,
дідусь помер. Скоро і бабусі не стало. У тринадцять років я вже підробляла — у лікарні вночі мила підлогу.
Тож у школі на уроках часто на задній парті досипала. Вчителі, яким
було відоме моє життя, і не зачіпали
мене…
Зовсім
молодою
Людмила
вийшла заміж. Народила доньку Настю. Та сімейне життя не склалося —
чоловік, за словами жінки, почав
колотися, і вони розлучилися. Тож
сама ростила дитину. Чи думала, що
малій потрібний батько? Напевно.
Але, мабуть, не припускала, що ним
стане Андрій — чоловік із далекого
для неї поліського краю.
«НАС НАСТЯ МОЯ
БЛАГОСЛОВИЛА, ЩОБ МИ БУЛИ
РАЗОМ»

І ось 2014-й рік. У Зимогір’ї почалися бойові дії. Людмила, як і багато
хто, допомагала, чим могла, військо-

КОЛИ Ж УЗЯТИ ШЛЮБ?

lТим, хто побрався у червні,
рекомендується пам’ятати таке: все
добре в міру.
lЦікаво, що червневі та липне-

їхній не був офіційно зареєстрований?
— Старалася допомагати по хазяйству, — каже жінка. — Що всі робили — те і я. Але, видно, не змогла
догодити. Дочекалися мати і вітчим
повернення Андрія і поставили питання руба: «Ідіть звідси і все». Хоч
ми згідні були пожити у літній кухні
якийсь час — я ж вагітна була.
Так доля завела їх у село Підцир’я, що неподалік Каменя-Каширського. Перш жили в іншій хаті,
а потім перебралися в цю, де і тепер
квартирують. Зараз уже легко говорити про ці переїзди, а тоді…
— У нас же не було ні ложки,
ні виделки, — пригадує Людмила. — Не кажу вже про ліжко, постіль.
На підлозі стелилися, накритися
не було чим. Андрій притулить мене
до себе, щоб не простудилася, —
так і спали.
Потихеньку Подмовські вибиралися з безвиході, яка моментами здавалася непоборною. Та ось
знову розлука — Андрій служить
за контрактом. Людмилі не просто
з двома дітьми у селі, де дехто вважає її чужою, а то й відкрито називає
сепаратисткою. «Чого ти сюди приїхала?» — і таке доводилося чути.
З цього приводу жінка говорить:
— Кожному не станеш доводити, що я у своїй країні. Стараюся
не встрявати у дискусії. Але деколи
не втримаюсь і виговорюся: тоді вже
скажу, що я така сама, як і всі, хто тут
живе. Статусу переселенців добивалася рік, бо це ж треба було виробити всі документи — і мої, і Настині,
які у підірваній хаті в Зимогір’ї згоріли. Тепер маю допомогу від держави
на себе і дітей.

ві союзи надзвичайно схожі. Головне для одружених — визначитися
в основному: що найважливіше для
них — сім’я, кар’єра чи особистий

добробут та свобода.
lПобралися в серпні — на вас
чекають постійні випробування
на міцність почуттів.
lВересень — найкраща пора
для одруження. Ця думка має багато
прикладів подружнього щастя.
lА от чи брати шлюб у жовтні —
добре подумайте. Занадто багато
труднощів може звалитися на вашу
голову.
lЛистопад обіцяє бурхливі
пристрасті, розлучення, але зрештою — хеппі енд.
lКраще почекайте до грудня.
Цьому шлюбові усе буде ні по чім.
Одружені витримають будь–які
випробування і збережуть ніжні, чисті
почуття одне до одного. n

Поки ми розмовляли, до хати зайшла волонтерка із Каменя-Каширського Лариса Глущук — «почула, що
Андрій у відпустці, і не могла не побачитися». І вже у більшому гурті ми
говорили і про світлі моменти в житті
подружжя, і про проблеми, без яких
не обходиться.
— Бог для того і створив пару, —
каже пані Лариса, — щоб людям
краще, легше жилося. Добре, що
Андрій і Людмила знайшли одне одного. А що зустрілися вони на війні,
то їхні почуття, думаю, ще сильніші,
бо ці люди знають, що таке, коли
в одну мить втрачаєш все.
Із розумінням говорила волонтерка про те, що непросто подружжю із житлом — хату, в якій живуть,
господарка збирається продавати,
але суму грошей, яку вона озвучує,
Подмовським не зібрати. Навіть попри те, що чоловік пішов служити.
Тож треба якийсь інший варіант, прийнятніший, шукати.
А ось у Андрія, який за декілька
днів мав вертатися на Схід України,
ось що на думці:
— Шкода, що Настю не можу ніяк
переписати на своє прізвище. Через
суди треба це робити. Потрібний час
для цього. І я таки зроблю… Бо ж Настя дивується: «Чому ви всі Подмовські, а я Сабецька?» Чоловік із втіхою
розповідає, як дівчинка одного дня
спитала: «Дядя Андрій, можна я буду
називати вас татом?» Значить, відчула його батьківське ставлення до неї
й оцінила. n

Не забувайте
просте правило:
ввічливий чоловік
запитає: «Можна
я приїду?», «Можна
я зустріну?», «Тобі
допомогти?» Хороший
скаже: «Я приїду»
(зустріну, допоможу).
А люблячий приїде,
зустріне, допоможе.

Не було б
динамівського
щастя – але
П’ятов знову
допоміг
Зимове придбання киян,
24-річний словенець
Беньямін Вербич (на фото),
потроху вибивається
в лідери команди
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Українська Прем’єр-ліга. 3-й тур.
«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) –
1:0 (1:0 – Беньямін Вербич, 64 хв.)
3 серпня. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський». 46475 глядачів. Головний суддя Юрій
Можаровський (Львів).
Київське «Динамо» знову мінімально
обігрує донецький «Шахтар», а гол у власні
ворота – як і в нещодавньому поєдинку за
Суперкубок України – значною мірою є «заслугою» досвідченого голкіпера «гірників»
Андрія П’ятова.
Ближче до середини другого тайму кияни
одержали право на стандарт, Віктор Циганков навісив, а словенець Беньямін Вербич

що тішить, – Беньямін
« Єдине,
Вербич знову свого шансу не

пробив головою в нижній кут воріт. П’ятов
зреагував, але заволодіти м’ячем не зумів.
Перед цим – відразу після перерви –
фани «біло-голубих» нарешті розкрили «секрет» свого передматчевого заклику – прийти на трибуни… з рулонами туалетного
паперу. На поле полетіли сотні колоритних
«серпантинів».
Аби було зрозуміліше, ультрас «Динамо»
вивісили на трибунах столичного НСК «Олімпійський», де зібралося майже 50 тисяч
глядачів, величезний банер із написом «Підітріться своїм регламентом!» У такий спосіб уболівальники киян висловили незгоду з
дискусійним рішенням відповідних органів
Федерації футболу України дозволити брати
участь у матчі бразильському захиснику «гірників» Ісмаїлі.
Тож тепер ситуативним сусідом «Динамо» на самісінькій горі турнірної таблиці є не
звичний «Шахтар», а ФК «Олександрія». Хоч і
донеччани, звісно, поруч.
Усі результати 3-го туру: «Динамо» –
«Шахтар» – 1:0; «Ворскла» – ФК «Львів» – 1:0;
«Зоря» – «Чорноморець» – 1:1; «Карпати» –
«Олімпік» – 2:2; «Арсенал-Київ» – ФК «Маріуполь» – 1:2; «Десна» – ФК «Олександрія»
– 0:2.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ
М Команда
І В Н П З:П О
1
ФК «Олександрія» 3 3 0 0 5:0 9
2
«Динамо»
3 3 0 0 3:0 9
3
«Шахтар»
3 2 0 1 5:1 6
4
«Олімпік»
3 1 1 1 4:4 4
5
«Чорноморець»
3 1 1 1 3:3 4
6
«Зоря»
3 1 1 1 3:3 4
7
«Карпати»
3 1 1 1 3:4 4
8
ФК «Львів»
3 1 0 2 2:2 3
9
«Десна»
3 1 0 2 4:5 3
10 «Ворскла»
3 1 0 2 1:2 3
11 ФК «Маріуполь»
3 1 0 2 4:7 3
12 «Арсенал-Київ»
3 0 0 3 1:7 0
У гонці бомбардирів лідирують Євген
Банада (ФК «Олександрія»), Жуніор Мораєс («Шахтар»), Олександр Філіппов, Дмитро
Хльобас (обидва «Десна») та Мар’ян Швед
(«Карпати») – усі по 2 голи.
P.S. Ліга чемпіонів, третій кваліфікаційний
раунд, перший матч. «Славія» (Прага, Чехія) –
«Динамо» (Київ, Україна) – 1:1 (0:1 – Беньямін Вербич, 82 хв.; 1:1 – Йосеф Хушбауер, 90+5,
з пенальті). А ось у своєму першому матчі на
євроарені кияни виглядали дуже непереконливо, хоча могли навіть привезти додому не тільки результативну нічию, а й три
очки, якби не пенальті на 5-й доданій хвилині до основного часу. Єдине, що тішить,
– Беньямін Вербич знову свого шансу не
змарнував. n
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