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n Ніхто, крім тебе
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Віталій Крисик із ДП «Городоцьке
лісове господарство», що
на Маневиччині, вже 5 літ поспіль
утримує титул короля
с. 20

»

Вітаємо!

Сьогодні відзначає ювілей коханий чоловік,
тур
турботливий тато, уважний і люблячий дідусь,
хор
хороший сім’янин
Володимир Лаврентійович
ЖУК.
У цей святковий день вся наша дружна родина
вітає дорогого іменинника і зичить міцного
здоров’я, благополуччя, подальших успіхів у
будь-яких починаннях. А доля хай збагачує
життєвою мудрістю, енергією, натхненням та
радістю сьогодення.
Нехай ангел-охоронець оберігає від усіх
негараздів, а поруч завжди будуть віра, надія
і любов. Божого благословення на многі й
щасливі літа.
З любов’ю, повагою
і найкращими побажаннями
дружина, донечка, зять та внуки.
Р

Таке багатство подарував родині Бог.

Як справи у ківерцівських
трійнят, яким міський голова
з маленькими танцюристами
організував у Луцьку флешмоб?
с. 10—11

»

Велична родино лісівників Волині,
ми маємо чим гордитися!
Адже сьогодні завдяки наполегливій праці
задаємо тон у розбудові нашого краю
Шановні друзі, колеги, ветерани лісового
господарства!
За насиченою роботою, якої ніколи не бракувало лісівникам, часто губляться важливі для
кожної людини слова.
Усім нам необхідні визнання праці, повага
та розуміння того, що ми потрібні своїм родинам,
колективу, громаді.
Щедрий на свята вересень — найкращий
для лісівників час подумати про здобутки, знайти можливість глянути на зроблене, висловити
вдячність і захоплення великим, дружним і працьовитим колективом.
Ми неодноразово тримали удар, тільки прауємо на виклики, яких стає
цею і терпінням реагуємо
…
сьогодні все більше…
юю в такому колективі.
Гордий, що працюю
дже ми разом виправили
Пишаюсь вами, адже
недоліки, на які нам вказували, і тепер нарикладом для наших
віть у цьому стали прикладом
ях.
колег в інших областях.
ки мають чіткі цілі.
Волинські лісівники
е лише піклуватись
Наше завдання — не
обимо усе,
усе щоб ВоВо
про ліси Волині. Ми робимо
ю. Працюємо заради
линь ставала кращою.
бутнього наших дітей.
України, заради майбутнього
шіі ззусилля
усил
ус
илля
ля н
алеж
ал
ежПриємно, що наші
належно сприймаються громадами.
дову
до
ву сосоо
Наш внесок у розбудову
укт
ктур
ури
и
ціальної
інфраструктури
о ваобласті є не просто
адагомим. Лісівники зада-

ють тон, ініціюють не лише проекти лісівничого
спрямування. Ми — повноцінні члени громади,
тому кожна сфера життєдіяльності нам важлива
і цікава.
Цінуємо і бережемо традиції, піклуємось про
ветеранів, докладаємо максимум зусиль, щоб
безцінний досвід і мудрі поради корифеїв нашої
справи передавались молоді.
Переконані: галузь має омолоджуватись,
бути відкрита для інновацій, але базуватись усе
повинно лише на багатому досвіді і традиціях.
Зі словами вдячності звертаємось до наших
наставників, друзів та партнерів.
Спільними зусиллями та невтомним трудом
і надалі будемо розвивати лісову еконо
економіку, підвищувати престиж праці лісівників, ггуртувати
професіоналів для роботи на користь гро
громад.
Маємо на кого рівнятись, маємо ким пишатись, маємо до кого іти за пора
порадою…
Поважна і велична родино л
лісівників!
Щиро дякую за працю!
Здоров’я вам і вашим роди
родинам, добра та розуміння від людей, б
благословення від Бога.
Зі святом, колеги-лісівники!
Із Днем працівника лісу!
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ТЕРМІНОВО
потрібні

РОБІТНИКИ

НА ЗБІР
З
МАЛИНИ
в Київській області.
Проживання
надається
над
н
аад
д
безкоштовно

3/п від 350 грн
в день + премії

Виплата з/п гарантується.

(063) 246-02-67,
Максим
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ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
(вахтовий метод: 15 днів роботи, 15 днів відпочинку, офіційне працевлаштування).
Заробітна плата від
8000 грн.
P бетонярів;
P електрозварників;
P автокранівника
ЗІЛ 133ГЯ — 8500 грн.
Телефон 0996366015.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

770-770
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n «Гаряча» точка

Нововолинські гірники
вже запалили шини
Фото bug.org.ua.

Волинь
l Гнідавський цукровий
завод розпочав прийом солодких
коренів. Це вже 60 рік, ювілейний
сезон. 2018 став рекордним за інвестиційними вливаннями: в переобладнання заводу було вкладено 170
мільйонів гривень. Виробництво
працює за сучасними європейськими
нормами на новітньому устаткуванні.
l 110 мільйонів гривень передбачено на будівництво школи в селі
Башлики Ківерцівського району.
Відповідний тендер оголосили на
ProZorrо. Наразі діти навчаються у приміщенні клубу, де відсутні спортивний
зал, їдальня, а бібліотека розміщена
в комірці без вікон. Завершити об’єкт
заплановано до 2020 року.
l Пропускний режим запровадили у Нововолинській міській
раді. Електронні замки встановлені на
другому та третьому поверхах. Працівники виконавчого комітету отримали
спеціальні пластикові картки – своєрідні ключі, на які реагує система.
Наразі вона працюватиме в тестовому
режимі, і якщо виправдає себе –
перепустки введуть на четвертому та
п’ятому поверхах.
l У Ратнівському та Камінь-Каширському районах хочуть
досліджувати родовища мідних
руд. Проект відповідного рішення
розглянула постійна комісія Волинської обласної ради з питань екології.
ДП «Українська геологічна компанія»
отримає надра в користування для
геологічного вивчення покладів руд
міді самородної.
l 95 волинських шкіл не мають
внутрішніх туалетів. Частина сіл, де
нині є така проблема, уже закріплені
не за районами, а за об’єднаними територіальними громадами, тому саме
вони мають вирішувати це питання.
Найбільш проблемними сьогодні є
Ківерцівський і Маневицький райони
та Любешівська ОТГ.
l На Волині двох чоловіків судитимуть за те, що проігнорували
повістки. Військовозобов’язані мешканці Нововолинська 45 та 29 років
були прийняті на військовий облік
до об’єднаного районного військового комісаріату, але не з’явилися на
навчальні збори.
l 9-те місце серед 22 команд зі
всього світу посіла на Чемпіонаті
бригад екстреної медичної допомоги команда Волинського обласного
центру ЕМД. Змагання проходили в
місті Комарно (Словаччина).
l Троянівський сільський голова
Микола Ясюк із Маневиччини
за сумісництвом керує гуртком
«водний туризм». За декілька років
його вихованці стали справжніми
спортсменами. Цими днями підопічні
очільника села вдруге братимуть
участь у Чемпіонаті України з водного
туризму серед юнаків. Наразі вони
проходять тренувальний збір на
Івано-Франківщині. n

Десятий день триває
протистояння
на ВП «Шахта
№ 9 «Нововолинська»
ДП «Волиньвугілля».
Та якщо раніше гірники
вимагали погашення
боргу із зарплати,
скасування наказу
про переведення
підприємства у список
тих, які підлягають
реструктуризації,
то зараз коло
претензій
збільшилося
Алла ЛІСОВА

асла у вогонь додав
вівторковий візит
на копальню близько трьох десятків «хлопців
у чорному», які представилися приватною охоронною фірмою та показали
договір, котрий склали з в.
о. генерального директора
ДП «Волиньвугілля» Андрієм Пилипюком. Того ж дня
на шахті відбулися збори,
на яких вирували пристрасті. Голова Незалежної
профспілки гірників України шахти № 9 Василь Гура
повідомив, що він відстоює
інтереси гірників і підприємства, яке може давати
вугілля. Водночас зазначив, що минулого тижня
мав зустріч з Андрієм Венгрином, котрого називають «смотрящим» за волинськими шахтами. Той
просив, щоб Гура «відійшов та не заважав». Своєю
чергою, в. о. генерального
директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк звинуватив
профспілкового
лідера в тому, що він своїм
розпорядженням заборонив вантажити вугілля. Через те й нема зарплати. «Генерал» також вимагав від
директора 9-ї Володимира

М

Рівне
l Проект рішення про недовіру
41-річному голові Рівненської
ОДА Олексієві Муляренку зареєстрували в Рівненській обласній
раді. Подібний документ уже був перед минулою сесією – у липні, проте
за рекомендацією комісії з питань місцевого самоврядування на розгляд
сесії його не виносили.
Шахтарі все менше вірять різним обіцянкам.

Гура минулого тижня мав зустріч
« Василь
з Андрієм Венгрином, котрого називають
«смотрящим» за волинськими шахтами.
Юрківа надати пояснення,
чому не виконуються накази Міністерства енергетики
та вугільної промисловості щодо передачі балансів
та статуту шахти новоствореному
відокремленому
ДП «Шахта № 9». А згодом,
запевнивши, що копальню
ніхто не планує закривати,
зачитав наказ, який він видав за погодженням із профільним міністерством, про
звільнення Юрківа.
Нагадаємо, ще в листопаді 2015 року Міністерство
енергетики та вугільної промисловості видало наказ
№ 550 «Про створення ДП
«Шахта № 9 «Нововолинська» шляхом виділу діючого
ВП «Шахта № 9 «Нововолинська» зі складу «Волиньвугілля». Відтоді на копальні
неодноразово розпочиналася процедура реорганізації, але щоразу не вдавалося довести її до кінця через
принципову позицію колективу, який побоюється закриття шахти. Гірники не вірять, що копальня отримає
ліцензію на видобуток вугілля та працюватиме як окре-

»

ме підприємство. Тому протести тривають, незважаючи
на тимчасове «перемир’я»,
яке встановилося після зустрічі з головою Волинскьої
облдержадміністрації Олександром Савченком.
Народний депутат Ігор
Гузь, який прибув на підземку, вихід бачить у тому,
щоб звернутися до уряду.
Голова Волинського теркому працівників вугільної
промисловості Юрій Калістратов, котрий учора перебував на профспілковому
з’їзді в Києві, повідомив, що
очікують на виділення траншу держпідтримки на суму
100 мільйонів гривень для
волинських шахт, яким
і планують погасити борги
гірникам.
Але шахтарі все менше
вірять різним обіцянкам.
Тому страйк перенесли під
стіни державного підприємства
«Волиньвугілля».
Своє невдоволення вчора
вони демонстрували, запаливши шини та стукаючи
касками. Тепер гірники намагаються ще й захистити
свого керівника. n

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ВЕТЕРАНИ ГАЛУЗІ!
Федерація профспілок області, обласна організація профспілки працівників
лісового господарства України вітають
вас із професійним святом — Днем працівника лісу.
Лісове господарство краю завжди
було і є пріоритетною складовою народногосподарського комплексу держави,
основою економічної стабільності, запорукою екологічної безпеки й охорони навколишнього середовища. Ліс —
це безцінний дар. А його збереження
та примноження — високе покликання
всіх, хто трудиться у цій сфері.
На рахунку працівників лісової галу-

зі Волині немало добрих і важливих суспільних справ. Сумлінно і невтомно працюючи, вони створюють десятки гектарів
нових насаджень, охороняють ліси від
пожеж, хвороб та шкідників. Переконані, що ваш професійний обов’язок та наполеглива праця щодо збереження, раціонального використання та дбайливого
відтворення лісів сприятиме процвітанню
рідної держави.
Висловлюємо глибоку шану людям
усіх професій, які дбають про природне
багатство і своєю сумлінною працею возвеличують нашу Україну, рідну Волинь.
Зичимо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, добробуту в родинах
та вагомих трудових здобутків на благо
Вітчизни.
Голова Федерації профспілок
Волинської області
Іванна ДУБИНКА–ФІЛОЗОФ.
Голова Волинської обласної
організації профспілки
працівників лісового
господарства
Павло МАТІЮК.

l У Здолбунівському районі
під час роботи в полі комбайн
переїхав чоловіка. 54-річний водій
під час збору врожаю кукурудзи
поблизу села Гільча-2 близько 19-ї
години наїхав на 26-літнього жителя
села Урвенна, який заснув на полі.
Потерпілого з політравмою, забоями,
переломами гомілки та кісток таза госпіталізували до лікарні. Огляд шофера
засвідчив, що він був тверезим.
l Кінострічка «Кавалери» рівненських митців посіла 1-ше місце
на кінофестивалі «Полтава-док»
у номінації «Мистецтво жити».
Фільм розповідає про невеличкий
епізод із життя Надії Косміаді, доньки
рівненського художника. Участь у
його зйомках брав оператор Валерій
Мартинюк, який нещодавно загинув
у ДТП.
l 2-ге місце зайняли юні пасічники
Рівненщини на Всеукраїнському
турнірі юних бджолярів, що проходив у Київському національному
еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді МОН України.
На виставці, яку експонували під час
змагань, вони представили мед, пилок, вулик, а також солодкий продукт,
отриманий із власної пасіки, за якою
доглядають під час занять у гуртку.
l Небайдужі рівняни рятували
200-річну липу в центрі міста. Невідомі просвердлили отвори у стовбурі
та залили туди отруту. Вже наступного
дня люди викликали поліцію і зафіксували злочин. Вони принесли спеціальне обладнання, завдяки якому
під тиском води промивали «рани»,
заливали в них содовий розчин, щоб
загасити кислоту, підозрюючи, що
саме нею намагалися нашкодити
старому дереву. До роботи долучалися всі, за словами активістів, не було
лише влади і спеціалістів, що фахово
відповідають за озеленення міста.
l Співак Олег Винник відвідав
Дубенський замок. Артист спустився в
його підземелля, де позував на фоні гармати та фігур воїнів. Світлини виставив
у соцмережу. «Неприступна легендарна
фортеця скарбів князів Острозьких.
Дорогою в Чернівці влаштували
невеличкий фотосет», – прокоментував
улюблений виконавець жінок.
l Декілька годин рівненські рятувальники піднімали вантажівку,
що 11 вересня повністю перекрила
рух автотранспорту на дорозі
Київ—Чоп неподалік Рівного.
Для надання допомоги залучили 6
одиниць спецтехніки та 22 рятувальники. Внаслідок аварії трапився витік
пально-мастильних матеріалів на
дорогу, тому вогнеборцям довелося їх
змивати. У поліції розповіли, що водій
транспортного засобу був нетверезим
і порушив правила обгону. n

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua
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Доброго дня
вам, люди!

14 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.51, захід — 19.36,
тривалість дня — 12.45).
Місяць у Скорпіоні. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Варвара, Дарія, Семен, Марта.
15 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.52, захід — 19.34,
тривалість дня — 12.42).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 6–7 дні
Місяця.
Іменинники: Олексій, Антон, Леонід, Пилип.

Боятися вужів — у ліс не ходити
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Здається, з кожним роком
повзучі дедалі менше
бояться людей і все ближче
підбираються до наших
помешкань. Непрохані
гості просто оселяються
на подвір’ї, чи то вбачаючи
у людині друга, чи у пошуках їжі

17 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.55, захід — 19.30,
тривалість дня — 12.35).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 8–9 дні
Місяця.
Іменинники: Федір, Панас, Юліан.
18 ВЕРЕСНЯ

Ось такий він – сьогоднійшній володар поліського лісу!

спекотне літо й призвело до того, що
побільшало повзучих і почастішали
їхні зустрічі з людиною. Особливо восени любителям грибного полювання слід бути обережними, бо можна
натрапити на ось такого лісового
жителя, який до смерті налякає і до-

рослого та змусить танцювати, перестрибуючи з ноги на ногу, аби його
оминути. Пригадую, бабуся завжди
мені малій наказувала: «Як побачиш
плазуна — не бий. Обійди стороною.
І він ніколи перший тебе не зачепить».

Заслужений волинянин Чинари біля луцького пляжу
фіксуватиме
Випадково
досягнення земляків
зірваний листок
із купки пишних
Фото із сайту Боратинської сільської ради.

Фото Сергія НАУМУКА.

Віталій Іваницький (праворуч) фіксує рекорд
14-річного Олександра Омельчука.

У Луцьку відкрито представництво
національного проекту «Книга
рекордів України у Волинській
області»
Тепер організації, установи, приватні
структури можуть звертатися у волинське
представництво, щоб зареєструвати оригінальні і цікаві досягнення, які популяризуватимуть нашу країну в світовому співтоваристві. Експертом у фіксуванні рекордів
у нашому краї є заслужений діяч мистецтв
України Віталій Іваницький.
Тож для довідки звертайтеся за телефоном 096 349 49 68.
l НЕ СВЯТІ ГОРШКИ ЛІПЛЯТЬ

пагонів на місці
старого дерева
дорогою з
міського пляжу
несподівано
зацікавив. Схожий
за формою на
кленовий, але зі
значно вужчими
лопастями
Сергій НАУМУК

У пошуках відомостей довелося освоїти «Визначник деревних
рослин за листками». А коли пройшов звивистий (як для нефахівця) шлях: листки прості, мають 5
лопастей, почергові, з пальчастим
жилкуванням, черешки до 6 см та
більші, – то з’ясувалося, що переді мною листок платана східного,
або чинари.
Чинара! Її називають деревом
мудреців та героїв. Платан Гіппократа росте біля фортеці іоаннітів
на острові Кос в Егейському морі,
його, за легендою, посадив сам

давньогрецький лікар. У Туркменії
відома чинара Сім братів, названа
так через розгалуження основного стовбура на сім менших. Живуть ці дерева дуже довго. Найстаріше з них, вік якого 2300 років,
росте в Туреччині.
І от ці дерева, що увійшли в
історію та міфологію, можна побачити просто біля міського пляжу. Вони ростуть уздовж дамби. І
якщо Львів має платанову алею
у Стрийському парку, то Луцьк
може похвалитися платановою
дамбою.

Фото nolay.te.ua.

с.

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні
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l ГІРКО! ГІРКО!

Фото rivnepost.rv.ua.

А в Петра Головатого
картоплю збирає...
робот!

«Диви, тачка сама мішки
везе», — спочатку дивувалися
сусіди тернопільського
Кулібіна (на фото)
с. 3

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 13 вересня:

»

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Отакі союзники: навряд чи мрії Андрія Власова про нову
Росію співпадали з уявленнями про це Адольфа Гітлера.
Щаслива спортивна пара не приховує емоцій.

Здобули для України 4 медалі
на двох — і тоді пішли під вінець
Плавець Михайло Романчук із Рівненщини
та легкоатлетка Марина Бех зі Хмельниччини
на початку вересня одружилися і вирушили у весільну
подорож на Мальдіви. Щоб хоч трохи побути разом.
Бо в їхньому коханні багато розлук через постійні
тренування

Кажуть, якщо людина зрадила раз — зробить
це і вдруге. Але Андрія Власова — зрадника
СРСР та керівника понад 100-тисячної Російської
визвольної армії (РВА), яка була на службі в німців, —
це не стосується: вдруге він вибрав смерть

Василь УЛІЦЬКИЙ

Мирослава КОЗЮПА

Познайомилася пара два роки тому під час літніх Олімпійських ігор-2016.
— Ми зустрілися у Ріо-де-Жанейро. Після одного з тренувань Марина йшла до їдальні. Я заговорив до неї, розмова
затягнулася аж на сорок хвилин. Ми обмінялися номерами
телефонів. Я захопився Маринкою! Вона покорила моє серце відкритістю, щирістю,
тю, добротою.
обротою. Це просто
прос неймовірна
людина! — розповідає Михайло Романчук.
анчук. Притому
Пр
хлопець
уже дещо знав про спортсменку,
ортсменку, оскільки його батько є тренером з легкої атлетики.. Вони навіть декілька разів
азів пересікапересіка
лися, але не спілкувалися.
дівчині
ися. А от цього разу дівчин
ні впала у вічі
дивна засмага на обличчі
ччі Михайла зі слідами відд окулярів.
— Я відразу зрозуміла,
міла, що Міша — приємна і відкрита людина, тож мені було про
Поступово
о що з ним говорити. Пос
ступово почали з’являтися почуття, — каже Марина.

Чому «рятівника
Москви» і «сталінського
полководця» повісили
на струні від рояля

НІМЦЯМ ЗДАЛИ СВОЇ Ж

Про Андрія Власова та його армію пам’ятають і в моєму рідному селі Радванці Львівської області. У червні
1944 року власівці провели тут останню перед приходом
радянських військ облаву для вивезення людей на роботи у Німеччину. Місяць перед тим, до речі, в боях із гітлерівцями, які теж наскочили зненацька, загинуло п’ятеро
вояків УПА. Бабусяя згадувала, що «німці
були
по«н
були дітьми
діт
рівняно з росіянами».
можна було
росіянами». «Відд перших
пе
було сховатись
сх

“

Бабуся згадувала, що ««німці
німц
імці ббули
росіянами».
дітьми порівняно з ро
сіянам
ми

«ЦІКАВА»
А»
А»
Закінчення
Закінченн
ня на с. 11

»

“

Такий солодкий весільний поцілунок!

Я захопився Маринкою! Вона покорила
моє серце відкритістю, щирістю,
добротою. Це просто неймовірна людина!

і за дверима хати, а от другі переривали
все — навіть
пер
сіно спеціальними
ими щупами».
и
щ пами

ЗА 13 ВЕРЕСНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!!

Закінчення нна с. 4

»

16 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.54, захід — 19.32,
тривалість дня — 12.38).
Місяць у Стрільці. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Василина, Петро,
Костянтин.

Яких лише страшних історій
не доводиться чути, щойно розпочинається ягідно-грибний сезон. Декотрі йдуть у ліс — як у зимову тундру:
у довгих чоботах і в екіпіровці майже
по самі вуха, максимально закриваючи тіло...
Не скажу, що панічно боюся вужів, однак своїм непривабливим виглядом вони вселяють і мені страх.
На нашому обійсті у Кримному Старовижівського району вужі з’являлися доволі часто. Де тільки їх не бачили: плазуни підбиралися до порога,
грілися на сонечку у травичці, спали спокійно під розлогою вишнею,
не на жарт налякавши малечу, що
гралася поблизу. Кажуть, що саме

Наші хлопці гинуть, а воно співає
москалям: «Всьо будєт харашо!» 3 »

3

Наші хлопці У лікарні нема кому дати
гинуть, а воно укол. Усі поїхали в Польщу
і Чехію...
москалям
співає:
«Всьо будєт
харашо!»

А в Петра
Головатого
картоплю
збирає...
робот!

І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

Сонце (схід — 6.57, захід — 19.27,
тривалість дня — 12.30).
Місяць у Козерозі. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Гліб, Єлизавета, Мак
Максим, Захар, Раїса.

n Прогноз погодии

«Вітрила жовті
втті
розпустила осінь
і запливла
у вересневі дні»
14 вересня вшановується
пам’ять преподобного Симеона
Стовпника і матері його Марфи.
Відтепер починається старе
бабине літо, яке триває тиждень.
За цим днем наші пращури
визначали погоду на майбутнє:
якщо ясний і теплий, то осінь
і зима будуть теплими; сухо –
наступна осінь суха, а якщо піде
дощ, то буде дощовою
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Валентини Набоки,
14 вересня — мінлива хмарність,
місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно–східний, 5—10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі
— 10—15, вдень — 21—26 градусів
тепла. 15-го — мінлива хмарність,
вночі короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно–західний, 5—10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі
— 11—16, вдень — 15—20 градусів.
16-го — мінлива хмарність, без
опадів. Вітер північно–західний,
5—10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 8—13, вдень — 15—20
градусів із позначкою «плюс». 17-го та
18-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно–східний, 3—8 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 6—11, вдень — 17—22 градуси
тепла. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 14 вересня було
1951 року — плюс 30, найхолодніше —
1964-го — 0,2 градуса.
У Рівному 14 вересня вранці та
ввечері буде триматися похмура
погода, вдень можливе невелике
прояснення. Без опадів. Температура повітря – 15–26, 15-го – 16–22,
16-го – 12–20, 17-го – 9 – 21, 18-го
– 13 – 23 градуси
тепла.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК..
Тел. 72–38–94.
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Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Тема № 1

Олег Сенцов написав заповіт…
Стало відомо, кому передав права
на свою творчість на випадок смерті український
режисер та політв’язень Кремля

«Нехай багачі
розкошелюються…»
Зателефонувала читачка, жителька одного
із сіл Луцького району, цікавив її порядок
сплати податку на нерухомість. Йшлося про
300 гривень, але жінка розлучатися з ними
не поспішала
и ж я найбагатша, а чи найдурніша? Кажуть, якщо не принесли тобі додому
повідомлення до кінця липня, то й діла
ніхто не буде мати. А я, виходить, сама напросилася. Добивалася, щоб не брали з мене земельного
податку, бо вже на пенсії. 75 гривень «відвоювала»,
а на 300 «влетіла», бо в Центрі обслуговування платників сказали, що треба заплатити за хату. Написали мені
на папірці номер рахунку, я його ношу й думаю, що робити. Якби знати, що не покарають, то й не платила
б… — жебонів у трубці вкрадливо-щирий жіночий голос.
Як відреагувати на такий «вияв довір’я»? Найпростіше — скерувати на консультацію до податківців. Намагалася. Не вдалося.
— Ну ми ж вашу газету 40 літ передплачуємо! —
розсердилася читачка.
Тоді я знайшла в інтернеті інформацію про розміри штрафу за несвоєчасну сплату податку на нерухомість і процитувала жінці один абзац: «Якщо затримка
зі сплати становить не більше 30 календарних днів,
то сума збільшиться на 10%. А якщо довше, то розмір
штрафу зростає до 20%. Крім того, податківці можуть
нарахувати ще й пеню». І нарвалася на вибух гніву:
— І ви з ними заодно! А знаєте, як я на ту хату тяжко
робила, економила на всьому! І не велика вона, просто
порахували все докупи: і гараж, і підвал. У сина троє
дітей, підростуть — то ще й тісно буде. Нехай беруть
податки з багачів, які палаци мають та по кілька квартир здоровенних…
Чесно сказати, було мені жінку трохи шкода. І зовсім не хотілося псувати їй настрій, розказувати, що
у всіх цивілізованих країнах люди сплачують податки, що це фундамент їхнього благополуччя. Бо де цивілізований світ, а де ми? Кожна бабуся в глухому селі
знає про те, що багатими в Україні стають ті, хто веде
тіньовий бізнес і ховає капітали в офшорах. І їх ніхто
не карає. А запроваджений податок на розкіш, коли
площа квартири більша 300 кв.м, а будинку — 500, який
становить 25 тисяч гривень, для олігархів — не гроші.
А ось для моєї співрозмовниці й 300 гривень із її мінімальної пенсії — це багато. Не випадково нині люди,
які побудували хати у містах, де вища ставка податку,
масово взялися ділити нерухомість, виокремлюючи
частки дітям чи внукам. І клопітно оформляти всі необхідні папери, але почуватися «найдурнішим», як казала
жінка, нікому не хочеться.
Нещодавно була у справах на Київському майдані,
зазирнула по дорозі і в Луцький центр платників податку. У просторому гарному приміщенні багато віконечок, біля яких — поодинокі відвідувачі, а ось до працівників, які відають податками на нерухоме майно
і землю, — черга. Стоять люди різного віку і, судячи
із зовнішнього вигляду, зовсім не багатії. Хтось повідомлення від фіскалів не отримав (пошта підвела чи
дітвора забрала із розбитої скриньки), а через якийсь
час довідався про податковий борг. Хтось приніс документи, які засвідчують пільги. Комусь інспектор довго
розтлумачував, як і чому нараховано відповідну суму,
а чоловік виходить і дивується: «То я ще й повинен щороку за свою хату платити?» Три роки у засобах масової інформації мусується ця тема, а люди ніяк не можуть змиритися.
— У мене дочка — вчителька, зять — поліцейський.
В обох із зарплат відраховують великі податки, і субсидії на комунальні послуги нам не дають, бо доходи
не ховаємо. А інші їдуть за кордон на заробітки, гроші
собі привозять і нічого нікому не винні, — обурювався
дядько.
На жаль, так у нашій державі все влаштовано, що
логіку знайти в цьому важко. Працездатні молоді люди
змушені виїжджати на заробітки, а то й на постійне
проживання за кордон, бо в Україні не можуть знайти добре оплачуваної роботи. Пенсійний фонд через
це «на мілині», бо нема надходжень, і старикам скоро
нічим буде виплачувати навіть їхні мізерні пенсії. У селах закривають школи і медпункти, бо їх нема за що
утримувати.
Ми нарікаємо на зажерливих можновладців, але й
самі мудруємо, як би свою копійку зекономити на податках. От і маємо те, що маємо. n
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Василь КІТ

Фото BBC.com.

ро це розповіла його
сестра Наталія Каплан.
42-річний Олег Cенцов
написав їй листа. «У те, що
я скоро вийду і ми всі щасливо заживемо в Києві, вже
не вірю, — йдеться у ньому. —
Як і в багато чого іншого. Але
це не означає, що я розклеївся
або збираюся зніматися (мабуть, з голодування. — Ред.).
Я не здався в будь-якому
випадку, просто я не вірю вже
у щасливий кінець усієї цієї
історії», — цитує Каплан свого

П

був 122-й день
« Учора
голодування Олега
Сенцова…
»
брата. За її словами, Олег додав, що «постарається триматися, хоча живе зараз просто
за інерцією».
«Він написав заповіт
на свою творчість на випадок

Кажуть, Путін має особисту образу на Сенцова за те,
що назвав його «кривавим карликом».

смерті — і це дуже лякає», —
наголошує Наталія. Вона розповіла, що заповіт Олег склав
на ім’я своєї подруги та соратниці із Криму, прізвище якої
не називається. Вона зможе
розпоряджатися незакінченими роботами режисера —
фільмами, сценаріями тощо.

Гонорари та інші фінансові
справи він заповів дітям.
Нагадаємо, 14 травня
2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування
з вимогою звільнити 64 українських політв’язнів із російських тюрем. n

n Політика

«В один ряд із Тимошенко можна
поставити лише Азарова»
У статті під таким заголовком дописувач тижневика «Країна»
публіцист Олег Романчук наголошує, що для того, аби зрозуміти
витоки демагогії «нового курсу», «нових можливостей для
кожного», «нової стратегії миру», варто згадати деякі фрагменти
бекґраунду «політичної вдови» — за означенням Віктора Ющенка
Фото eadaily.com.

Ірина БІЛА,
«Радіо Свобода»

втор публікації зазначає, що за часів прем’єрства Юлії
Тимошенко український експорт зменшився на 27 мільярдів доларів — із 66,95 мільярда
у 2008 році до 39,7 мільярда
доларів у 2009-му. Спільниця
Лазаренка у 1995 –1997 роках
вивела з рахунків своєї корпорації $160 мільйонів на офшорні рахунки Павла Івановича
та пов’язаних із ним компаній,
це за даними американського
суду округу Колумбія, йдеться
у матеріалі.
«Тимошенко була завербована
російською
Федеральною
службою
безпеки
в липні 1995 року, коли її з чоловіком Олександром затримали в
аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тисяч доларів. У жовтні 2004-го Службі зовнішньої
розвідки України вдалося добути довідку про діяльність Тимошенко як агента ФСБ. Із нею
був ознайомлений президент
Кучма», — стверджував у вересні 2012-го Григорій Омельченко, колишній народний депутат
і екс-начальник відділу боротьби

А

І Микола Янович на фоні...

2014-го
« 28на лютого
засіданні Ради
нацбезпеки й оборони
Тимошенко закликала
не чинити опору
агресорові.

»

з корупцією та організованою
злочинністю Головного управління військової контррозвідки СБУ.
Тимошенко переконує, що
зможе захистити Україну від
агресії Росії і повернути Крим.

«Звідки така впевненість?» —
запитує автор статті. Адже
28 лютого 2014-го на засіданні Ради нацбезпеки й оборони
Тимошенко закликала не чинити опору загарбникові. Лідерка
«Батьківщини» запевняє, що
знає, з ким вести переговори
про мир. «Чи не з тією людиною,
з якою 10 років тому уклала сумнозвісні газові угоди?» — цікавиться дописувач.
Повний текст:
https://www.radiosvoboda.
org/a/29474000.html. n
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n Ой лишенько…

З Олега Ляшка
знімуть депутатську
недоторканність?
Лідера
«радикалів»
підозрюють
у декларуванні
недостовірної
інформації
та незаконному
збагаченні

Фото Youtube.com.

Лікарка Олена Федірко,
яка оглядала обвинувачену
в смертельній аварії одразу
після події, перебуває
на непідконтрольній Україні
території
ро це в ході чергового слухання заявив суддя Віктор Попрас із посиланням на відповідь поліції. Нагадаємо,
невдовзі після аварії нарколог звільнилася
з диспансеру і жодного разу не з’являлася до суду. Новий адвокат Олени Зайцевої
(на фото), який уперше брав участь у засіданні, також виявився обізнаним про місце перебування лікаря, яку співробітники

П

Мирослава СЛИВА

С

Пульс дня

поліції шукають не перший місяць. За його
словами, експерт може перебувати у місті
Стаханов, яке з 2014-го окуповане російськими загарбниками. Захисник Зайцевої
додав, що там нібито живе її хвора мати.
Нарколог Олена Федірко — один із ключових свідків у справі смертельної ДТП у Харкові. Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року
в результаті наїзду автомобіля 20-літньої
Олени Зайцевої на людей на тротуарі загинуло 6 осіб, ще 5 отримали травми. n

«Бачите, що скотиняки планують?»

n Пряма мова
Мирослав МАРИНОВИЧ, український правозахисник, публіцист,

НАБУ перевіряло обставини
« Раніше
декларування головним радикалом
571 тисячі гривень виграшу.
»
гривень виграшу
в «Українській національній лотереї»,
де йому підозріло
щастило аж тричі.
Нардеп від РПЛ
Ігор Мосійчук заявив:
якщо інформація про
подання на лідера
політсили підтвердиться, це свідчитиме про спроби
дискредитації партії
і самого Ляшка. «Це
політичні переслідування, політичний

релігієзнавець, про те, що ми маємо владу, на яку поки що заслуговує народ,
котрий хоче, щоб мінялися всі, крім нього самого:

тиск на нашого очільника і нашу команду. Ми працювали
і працюємо в рамках
закону», — наголосив
депутат.
Тим часом
Генпрокурор Юрій
Луценко анонсував
подання на депутата, «причетного
до знищення оборонної промисловості
України». Прізвище
обранця він не уточнив. n

«

Ті, що пройшли через горнило Майдану, повірили у власну спроможність змінити
країну і тому явили диво волонтерського руху і стали становим хребтом відродженої
армії. Але суспільство загалом все ще очікує, коли щасливим його зробить хтось зверху,
усе ще звинувачує у всіх бідах київську владу. І так, на жаль, буде голосувати на найближчих виборах.
Тому перша передумова нового дихання – це усвідомлення того,
що головний спротив реформам є насправді в народі, а не у владі.
Це народ воліє тримати в руках стару синицю корупції й кумівства і не зважиться ловити в небі журавля нового стилю життя.
Але якщо цього хоче електорат, то чому він звинувачує у всьому
владу? Для більшості українців жити чесно і за правилами – це діяти собі на шкоду. Тому знайти нове дихання – це розпрощатися
з вічно комфортним для нас скиглінням, що «всьо пропало»;
це уникати не менш комфортного для нас висновку, що

»

«ця влада не наша, вона нам ворожа», що «вони всі такі».

n А як у них?

УКРАЇНЦІ І БРИТАНЦІ МИСЛЯТЬ СХОЖЕ —
ЗАСУДЖУЮТЬ ШАХРАЇВ У СФЕРІ
СОЦВИПЛАТ
Свого часу ЗМІ неодноразово писали про досвід
Великобританії, де успішно перешкоджають
тим, хто незаконно зазіхає на кошти для
допомоги малоімущим. У цій державі — одна
з найефективніших у Європі систем соціального
захисту, а практику подолання шахрайства
і помилок у цій сфері визнано найкращою у світі
ританці добре розуміють: гідна соціальна підтримка неможлива без
контролю за тим, щоб гроші,
призначені нужденним, надходили за адресою, а не прилипали до рук спритників
і пройдисвітів.
Тому суспільство активно
підтримує такі заходи. Соціологічні опитування, проведені
серед громадян цієї держави, засвідчили: дві третини
британців рішуче засуджують
тих, хто незаконно отримує
соціальну допомогу, і прирівнюють такі дії до злочину.
А переважна більшість респондентів вважають боротьбу з шахрайством у системі
соціальної допомоги надзвичайно важливим завданням.
Експерти, що вивчали
британський досвід, неодноразово замислювалися над

Б
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КРИВАВА ДТП У ХАРКОВІ:
НАРКОЛОГ ЗАЙЦЕВОЇ
ВИЇХАЛА
НА ОКУПОВАНИЙ ДОНБАС
Фото LIGA.net.

пеціалізована
антикорупційна
прокуратура
(САП) і Національне антикорупційне
бюро (НАБУ) готують
подання до Верховної Ради про зняття
недоторканності
з лідера депутатської
фракції Радикальної
партії у парламенті
Олега Ляшка. Про
це «Українським
новинам» повідомило
джерело в правоохоронних органах.
Нагадаємо, раніше
НАБУ перевіряло
обставини декларування головним
радикалом 571 тисячі
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питанням: а як би сформулювали своє ставлення до цих
проблем громадяни України?
І от — нарешті відповідь є.
Виявляється,
українці…
теж рішуче засуджують порушників і шахраїв у сфері
соціальної підтримки. І, що
цікаво, — майже у такому ж
співвідношенні, як і британці! Так, близько двох третин
(а точніше — 67,2% опитаних
наших співвітчизників) висловили негативне ставлення
до тих, хто навмисно подає
недостовірні дані заради отримання допомоги від держави.
Це з’ясувало соціологічне опитування, проведене
у рамках проекту «Справедлива підтримка», що втілюється Міністерством соціальної політики за участі
Світового банку.

Також дослідження, яке є
репрезентативним для всього населення України, виявило, що переважна більшість
громадян — 67,4% — згодні
з тим, що потрібно притягати
до матеріальної відповідальності осіб, які навмисно приховують або підробляють дані

звичайно ефективною: кожен
фунт стерлінгів, витрачений
на неї, заощаджує 7 фунтів
стерлінгів державного бюджету. Завдяки напрацьованій
системі виявлення порушень,
рівень втрат через ошуканство знизився з 2% до 0,6%
від видатків на допомогу.

перевірки, проведені у різних регіонах
« Вибіркові
України, засвідчили: серед тих, хто отримує
субсидії та інші види державної підтримки,
чимало насправді заможних людей.
задля неправомірного отримання виплат. Від 70 до 90%
опитаних українців схвалюють дії, до яких може вдаватися соціальний інспектор
для ефективного контролю
за дотриманням норм законодавства під час призначення державної допомоги.
Дослідження також продемонструвало, що 40,7%
респондентів
підтримують
створення в Україні неупередженої служби контролю
у сфері соціальної допомоги.
Приміром, у Великобританії аналогічна служба протидії
шахрайству і корупції є над-

»

Британський досвід успішно
запозичують
Румунія
і Молдова, де умови не надто
відрізняються від наших, проте вже зроблено суттєві кроки
на шляху боротьби зі зловживаннями і корупцією у соціальній сфері.
В Україні група експертів
Мінсоцполітики та Світового банку наразі працює над
запровадженням
сучасних
засад соціального інспектування — за кращими європейськими зразками. Ця робота має на меті створення
таких механізмів, які дадуть
змогу запобігати випадкам

розкрадання і шахрайства
з боку як отримувачів, так
і посадових осіб, відповідальних за надання державної соціальної допомоги.
Дослідження підтвердило: українське суспільство
схвально ставиться до таких
заходів і настав час задовольнити цей суспільний запит.
І не варто недооцінювати наших громадян — переважна більшість мислить цілком
по–європейському та прагне справедливого розподілу коштів, призначених для
підтримки тих, хто цього насправді потребує.
Адже в часи, коли для одних кожна зайва гривня соціальної допомоги має надважливе значення, для інших — є
нормою шляхом різних хитрощів незаконно отримувати
кошти, призначені для нужденних.
Вибіркові перевірки, проведені у різних регіонах України, засвідчили: серед тих, хто
отримує субсидії та інші види
державної підтримки, чимало
насправді заможних людей.
Подання недостовірних
даних, приховування майнового стану, а часом і відверто шахрайські дії дають
змогу спритникам обкрадати не лише тих, хто справді потребує допомоги, а й,
зрештою, — кожного з нас.
Адже кошти на соціальну підтримку виділяються за рахунок усіх платників податків
в Україні.
Підготовлено за матеріалами Мінсоцполітики
та Світового банку. n
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n Із перших уст

«БІДА, БО У НАС ПРИ ВЛАДІ
ЛЮДИ, В ЯКИХ В ОДНОМУ ОЦІ
ДОЛАР, А В ДРУГОМУ — ЄВРО»
*

Фото misto.vn.ua.

Роман Безсмертний (на фото) через зміну Конституції хоче перезаснувати країну
Він добре знає, як працює державна машина і чому
вона нині пробуксовує. Не обіцяє українцям золоті
гори, натомість пропонує конкретні шляхи вирішення
проблем і радиться з народом. Це різко контрастує
з популістськими лозунгами його опонентів та змушує
поміркувати.
Роман Безсмертний хоче перезаснувати країну.
Здавалось би, надто амбіційні плани. Втім, аналізуючи
його аргументи, розумієш, що це чи не єдиний
вихід із нинішньої кризової ситуації. Один із творців
Конституції України, майбутній кандидат в президенти
в інтерв’ю «Волині» озвучив свої рецепти перебудови
державної системи
Леонід ОЛІЙНИК

«НАШІ ДЕРЖАВНІ
ІНСТИТУТИ НАГАДУЮТЬ
СТАРУ КАНАЛІЗАЦІЙНУ
ТРУБУ: ЩОЙНО ЇХ
ЗАЧЕПИШ — ВІД СМОРОДУ
МОЖНА ЗАДИХНУТИСЯ»

— Пане Романе, ви оголосили, що будете балотуватися на президентських
виборах. Чому?
— Спробуйте поставити себе на моє місце. У мене
за плечима колосальна академія: коли я прийшов у політику,
мені було 27, а батькам-засновникам країни — приблизно
стільки, скільки мені зараз (Роману Безсмертному 52 роки,
вперше він став народним депутатом у 1994-му. — Ред.).
Я маю на увазі Левка Лук’яненка, Богдана Гориня, Івана
Драча, Михайла Сироту, В’ячеслава Чорновола, Олександра Ємця, Левка Горохівського — тих, з ким мені доводилося
працювати на початках творення української державності.
На жаль, більшість із них пішли
із життя. Саме вони свого часу
відповіли на ключові запитання,
які залишаються непідйомними
для нинішніх політичних еліт.
Найбільш гостро я відчув кволість чинної влади під час Мінського процесу: там дуже чітко
було видно, що держава інституційно і персонально не здатна вирішувати елементарних
задач. Я бачив, що не зроблено
необхідного для забезпечення
обороноздатності, відновлення
військово-промислового комплексу, підготовки кадрових
офіцерів і т. д. Для мене нічним
кошмаром було спостерігати,
як невміло влада реагує на ці
виклики. Влітку 2016 року, коли
я вже вийшов із Мінського процесу, то вперше почув від знайомих фразу: «Чому ти нічого
не робиш?»…
— Наскільки реалістична
у вас виборча програма? Від
чого відштовхувалися, формуючи її?
— Нині в державі фактично немає інститутів, здатних
забезпечити права громадян.
Вони нагадують стару каналізаційну трубу: щойно їх зачепиш — від смороду можна
задихнутися. Я це зрозумів
у 2005 році, коли запропонував
адміністративно-територіальну
реформу. Якби тоді вона була

проведена, ніякої війни не було
б. Але мені довелося зіткнутися
з тотальним опором, що унеможливив будь-які зміни.
Сьогодні нам потрібне
повне перезаснування держави. Наскільки це реалістично? Я бачу конкретні шляхи,
як це можна зробити. Якщо
на це не піти зараз, то Україну
чекатиме нова революція. Я революцій не хочу. Зараз я їжджу
Україною і тестую свої погляди,
спілкуючись із виборцями, перевіряю, чи правий. Раджуся
з досвідченими, розумними
людьми, коригую і зміст програми, і шлях її реалізації.
— У Луцьку під час ініційованої вами дискусії «Якої
ми хочемо України?» чи відчули ви, що люди прагнуть
конструктивного
діалогу,
а не популістських гасел?
— Мені дуже сподобалася
зустріч із волинянами. Я зрозумів, що в Україні не тільки
Одеса — «портове» місто. Адже
філософія роздумів лучан дуже
нагадала мені розмірковування
одеситів. Тепер розумію, що
таке прикордонний адміністративний центр. У Луцьку я побачив дуже яскраву палітру різних
думок, фантазію й оптимізм
у відповідях на питання.
«ПОЛІТИКА
ПЕРЕТВОРИЛАСЬ
НА ШОУ І ПЕРЕСТАЛА
БУТИ МИСТЕЦТВОМ
УПРАВЛІННЯ»

— Ви рано прийшли
в політику. Як оцінюєте
ефективність того складу
парламенту (II скликання)
і нинішнього? Якщо вірити
соцопитуванням, рівень довіри до нинішньої Верховної
Ради найнижчий серед усіх
інститутів влади. Як вважаєте, чому так склалося?
— Коли відійшли батьки-засновники, при владі опинилися
люди, в яких в одному оці —
значок долара, в другому —
євро. Ми маємо дискредитований парламентаризм. І якщо ми
не змінимо ці ціннісні орієнтири, взагалі незрозуміло, як будемо розвиватися. Прийшло
чимало нефахових політиків
до влади. Всі ці бійки, популізм,
брехня, цілування корів, купівля
спіднього на базарі призводять
до плачевних наслідків: політика перетворюється на шоу і перестає бути мистецтвом управ-

ці бійки, популізм, брехня, цілування
« Усі
корів, купівля спіднього на базарі призводять
до плачевних наслідків.
ління державою.
— Чи може тут зарадити
зміна виборчої системи?
— Україні потрібна інша
модель парламенту й кардинально інша модель виборів. Я категорично наполягаю
на двопалатній Верховній Раді
та мажоритарній двотуровій
виборчій системі абсолютної більшості, яка в нас діяла
у 1994 році. Такі правила мінімізують можливість потрапляння
до парламенту «полови».
А наявність верхньої палати
знизить агресивність нижньої:
депутати не будуть «вилазити
один одному на голову». Двопалатний парламент вирівняє
ситуацію з бюджетним забезпеченням на всій території
країни: не буде такої «палітри»,
в якій доходи киянина втричі
вищі, ніж у середньостатистичного українця. Крім того, верхня палата має вирішувати ключові кадрові питання у державі
та публічно контролювати поведінку вищого керівництва та судити його, бо Феміда не здатна
в повній мірі це гарантувати.
Також з’явиться додаткова
можливість захищати чистоту
законодавства, адже сьогодні
кожен наступний закон заперечує попередній. Верхня палата
блокуватиме такі суперечності.
А найбільше мені завжди боліло те, що однопалатна система
не забезпечує представництва
регіонів. Тим паче, кількість регіонів, які стоять за демократію,
цілісність держави та європейський вибір, більша, ніж тих, які
«хитаються».
— Роман Безсмертний
працював із Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком.
Обоє завершили своє пре-

»
зидентство з низьким рівнем народної підтримки. Які
помилки, на вашу думку, для
них стали фатальними?
— Один із них був Президентом протягом двох каденцій, другий — однієї. Це основна різниця між ними. Важко
уявити, що в Україні за 5 років
ситуація може різко змінитися,
тож це доля багатьох керівників
держави — суттєво втрачати
рейтинг на завершенні терміну. Основна причина: наші керманичі, прийшовши до влади,
брали на себе суттєві повноваження і насолоджувалися ними
замість того, аби розподілити
їх, щоб одночасно поділитися
відповідальністю за ситуацію
в країні. Про це я говорив обом
президентам.
«ПЕРЕМОВИНИ З РОСІЄЮ
ДАДУТЬ ЗМОГУ
ЗАВЕРШИТИ ГАРЯЧУ ФАЗУ
ВІЙНИ»

—
Змінити
ситуацію
мала б адміністративно-територіальна реформа. Як ви
оцінюєте нинішні кроки влади щодо її впровадження?
— Як на мене, це виглядає як хороший експеримент — не більше, не менше.
Для того, щоб це відбувалося
планово і чітко, потрібно змінити Конституцію, кардинально
переглянути
законодавство.
На жаль, декларуючи реформу,
влада цього не зробила. У результаті все залежить від політичної волі окремих осіб, але
навіть якщо вона проявляється,
новоутворені громади не мають достатніх повноважень
і фінансів. Лише 34 відсотки
з нинішніх ОТГ здатні розвиватися самостійно. Цю реформу

має розробляти не парламент,
а уряд, виходячи з економічних
розрахунків.
— Чим ваш підхід до конституційного процесу відрізняється від бачення тих
майбутніх кандидатів у Президенти, які кинулися писати іменні проекти Основного
Закону?
— Зміна Конституції потрібна лише в контексті перезаснування держави. Якщо йдеться
про розподіл повноважень «під
себе», користі це не принесе. Нам необхідні нові моделі
органів влади та нові підходи
до їхньої взаємодії. Я також
наполягаю на збільшенні ролі
суспільних інститутів у контролі
за державою. Крім того, влада має реагувати на ті чи інші
вимоги громадськості. Наприклад, сьогодні певній групі людей не подобається діяльність
одного з телеканалів — влада
мовчить, люди вдаються до активного протесту — жодної
реакції, з’являються захисники
каналу — держава не втручається… У результаті виникає
протистояння, яке в тому числі
може бути використане нашими противниками.
— Яким бачите шлях припинення війни на Донбасі?
— Мій підхід можна назвати
планом безпечної реінтеграції.
Складові цієї стратегії: сильна армія, домовленості з Москвою, діалог із мирним населенням Донбасу. Перемовини
з Росією дадуть змогу завершити гарячу фазу війни. Бо без
постачання зброї і боєприпасів
у псевдореспубліки стріляти
буде нічим. А діалог з людьми
потрібен для вибудовування
моделі взаємостосунків. Щоправда, після 5 років війни цей
процес буде дуже важким і триватиме роками, а може, й десятиліттями.
«ДЛЯ МЕНЕ НАЙКРАЩИЙ
ВІДПОЧИНОК — ВАЖКА
ФІЗИЧНА ПРАЦЯ»

— Одна з ключових тез
Романа Безсмертного — запровадження ринку землі.
Чи можливо у нашій країні
зробити так, щоб це було
вигідно і господарю-одноосібнику, і власникові агрохолдингу?
— Я наполягаю на цивілізованому обігу земель. Не бачу
проблем, щоб виписати чіткі й
зрозумілі правила у цій сфері.
Для цього потрібно узгодити
земельне законодавство, ухвалити необхідні законопроекти,
підготувати кадри, які мають
регулювати процес обігу земель та вибудувати систему
адміністрування і публічного контролю. Плюс необхідно
створити земельний банк, який
міг би підтримувати виробника
і контролювати технологію обробітку ґрунту.
— Ви самі обробляєте
землю. Розкажіть про свій
досвід господарювання.
— За моїми підрахунками, рентабельність сільського господарства може сягати 500–600 відсотків при
хорошій погодній кон’юнктурі. Я обробляю батьківський
пай — це трохи більше семи
гектарів, де експериментую.
Продукцію ми не продаємо,
вирощуємо для себе. Важка
фізична праця — для мене
найкращий відпочинок від політичної роботи. n
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n Місцеве самоврядування

«Комунальне майно
має служити волинянам»

«НАБИЛА РУКУ»
НА ХАБАРАХ
Прокуратура Волинської області
завершила досудове розслідування
та скерувала до суду обвинувальний
акт у кримінальному провадженні про
вимагання та одержання неправомірної
вигоди, зловживання службовим
становищем, що спричинило тяжкі
наслідки, і службове підроблення, вчинені
головним державним інспектором
головного управління Державної
фіскальної служби України у Волинській
області

Ігор Лех — заступник голови
ови фракції «Батьківщина»
Волинської обласної ради
и (на фото). Останнім часом
багато зусиль віддає роботі
оті в тимчасовій контрольній
комісії з питань проведення
ння перевірки діяльності
підприємств, установ та організацій, які перебувають
у спільній власності територіальних
торіальних громад сіл, селищ
і міст краю. Наскільки ефективно
ективно працює ця структура,
на чому найбільше зосереджуються
еджуються її члени, які ставлять
завдання на перспективу — про це ми й поцікавилися
в обранця волинської громади
омади

«ЗАМІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ
ЗГОРИ МИ ЗАПРОПОНУВАЛИ
ЗМАГАННЯ ПРОГРАМ ТА ІДЕЙ»

— Ігоре Богдановичу, викориистання комунального майна —
головне питання, яке перебуває
ає
в центрі уваги вашої комісії?
— Так. Адже це значною мірою
ю
визначає добробут волинської гроомади. І залежить багато від того, хто
то
керує тим чи іншим комунальним
м
закладом. Як відомо, раніше діяла
ла
різна система призначень директоорів організацій і установ. Зараз з інініціативи голови облради Ігоря Палииці вони обираються на конкурсній
ій
основі. Встановлені чіткі й прозорі
рі
правила гри, при яких на керівні поосади потрапляють не з волі якогось
сь
посадовця, а через справедливе
ве
змагання програм, ідей, відбуваається такий собі внутрішній прайймеріз між кандидатами–фахівцями.
и
Особа ймовірного переможця розглядається на постійній профільній
комісії, після чого ця кандидатура
виноситься на затвердження сесії.
— Але й при тому, що діє
відповідне положення, де буцімто все зрозуміло виписано,
нерідко призначення керівників
створює напружену ситуацію,
супроводжується суперечками,
а то й скандалами. Чому так?
— Буває, керівник перед
закінченням контракту вдається
до нечесних методів боротьби,
підбурює колектив, у якому є
родичі, друзі, які залежні багато
в чому від директора й зацікавлені, щоб він далі залишався
на посаді. Тоді починаються,
образно кажучи, різні «хороводи»
на підтримку тієї чи іншої кандидатури, щоб зберегти стару
систему, при якій комфортно
працювати, і їм нічого не хочеться
міняти. Це заважає членам комісії
об’єктивно оцінити кандидатів
і прийняти справедливе рішення.
Ми категорично відкидатимемо
такі прийоми з використання
колективу у власних цілях, не дозволимо шантажувати депутатський корпус.
— В області діє більш
як 120 комунальних закладів.
Чи реально все в них проконтролювати?
— Ми якраз перебуваємо
на шляху до цього, міркуємо,
як зробити, аби організації, установи, які перебувають у власності волинян, з максимальною
віддачею працювали на них.
Найголовніше — знайти індикатор ефективності з урахуванням
особливостей кожного комунального закладу. Соціальні установи,
наприклад, потрібно оцінювати
за принципово іншими критеріями, ніж усі інші. Та в будь–якому

Наталка МУРАХЕВИЧ

жовтня 2017 року працівниці інкриміновано 8 епізодів одержання неправомірної вигоди у сумі 53 тисячі гривень за списання із суб’єктів господарювання
податкових зобов’язань та заборгованостей,
2 — зловживання владою та службовим становищем, 32 — внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. Кримінальною діяльністю державі завдано збитків більш
як на 543 тисячі гривень. Невдовзі інспектор
постане перед судом, який і визначить їй міру
покарання. n
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випадку кожен керівник має
звітувати про свою роботу
за певний період, після чого
скрупульозно вивчатимемо й оцінюватимемо
всі плюси й мінуси.
Однотипні підходи тут
не прийнятні.

ПІД КОЛЕСАМИ
АВТОМОБІЛЯ ЗАГИНУВ
ВЕЛОСИПЕДИСТ

«ВВАЖАЮ,
ЩО З КЕРІВНИКОМ
М
ТРЕБА УКЛАДАТИ
КОНТРАКТ
НЕ БІЛЬШ ЯК НА
ТРИ РОКИ»

Дорожньо-транспортна пригода
зі смертельними наслідками трапилася
минулої неділі на автотрасі Київ–Чоп у селі
Вересневе Рівненського району

— Ігоре Богдановичу, нещодавно вирували пристрасті
навколо книгарні
«Освіта», яка
розташована
в центрі Луцька
і яку рішенням

Олена ВОЛИНЕЦЬ
Фото з архіву Ігоря ЛЕХА.

Соломія ЯСИНСЬКА

керівник має звітувати про свою роботу
« Кожен
за певний період, після чого скрупульозно вивчатимемо
й оцінюватимемо всі плюси й мінуси.
»
сесії міської ради мають намір
перенести в інше місце. Ваша
думка з цього приводу?
— Попри різні оціночні підходи, переважно кардинально
протилежні, скажу, що питання
складне. Тому його слід вирішувати без емоцій, прагматично:
розділити на дві складові — мораль і менеджмент. Але я категорично проти того, щоб головним аргументом для прийняття
рішення служило те, що книгарня
там розміщувалася 60 років
і тому має залишатись й далі.
Або спекуляція тим, що волиняни
повинні виховуватися на книгах,
тому «Освіту» не варто чіпати.
Ніхто не зацікавлений її закривати — треба просто шукати
компроміс.
— Суперечка розгорнулася і
з приводу закінчення контракту директора санаторію матері
й дитини «Пролісок». Ви були
в числі тих депутатів, котрі
виїжджали на місце для перевірки роботи цього комунального закладу. Кажуть, що в цій
справі багато політики…
— Останній візит нашої комісії був викликаний кричущими
порушеннями, про які розповіли
журналісти телеканалу «Аверс».
З подачі керівника цього закладу на комунальному майні
приватні підприємці побудували
свій бізнес. З 13 будиночків, які
перебувають поза основними
корпусами цієї здравниці, сім
було віддано в приватні руки. Як
потім виявилося, родичу дирек-
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торки. Підприємці заселяють
туди за досить-таки пристойну
оплату відпочивальників, які
користуються всією інфраструктурою «Проліска», а прибуток
кладуть собі в кишеню. А від цього «бізнесу» податків надходить
справжня мізерія. От вам і вся
політика.
Виявлено і ряд інших недоліків. Один із них стосується
того, що договір оренди було
укладено раніше, ніж власник в особі обласної ради дав
на це згоду. Санаторій матері
і дитини «Пролісок» не показував великих прибутків, але якщо
такі будуть, то хай би вони йшли
на покращення матеріально–технічної бази здравниці. До слова,
хочу подякувати журналістам, які
професійно підготували матеріал, об’єктивно підійшли до аналізу фактів. Тому нема підстав
звинувачувати депутатів в упередженому ставленні до теперішнього керівника. І не потрібно
перетворювати засідання комісії
на шоу, приводити по сто і більше
осіб.
— Як комісія планує перешкоджати фактам зловживань
керівників комунальних підприємств?
— На мою думку, варто укладати з ними контракт не більш
як на три роки, щорічно заслуховувати їхній звіт, на основі якого
робити висновки про діяльність.
Це повинно дати позитивний
результат. n

равоохоронці, повідомляє сайт поліції,
встановили, що о пів на дев’яту вечора
водій автомобіля «SEAT», рухаючись у напрямку Рівного, наїхав на велосипедиста, який
знаходився на проїжджій частині. Від отриманих травм 45-річний місцевий житель загинув
на місці. За фактом порушення правил безпеки
дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування
за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. n

П

ЗБЕРІГАВ УДОМА ПОРОХ
І НАБОЇ
Під час санкціонованого обшуку
оперативники виявили у 48–річного
жителя Ковеля понад 300 одиниць
різноманітних боєприпасів
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

арсеналі, зокрема, 315 набоїв калібру
7,62 міліметра, корпус міни та майже кілограм пороху. Боєприпаси чоловік зберігав
за місцем проживання. Їх поліцейські направили на дослідження у Волинський науково–дослідний експертно–криміналістичний центр
МВС України. За цим фактом триває досудове
розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. n

В

ЧИ Ж ОДНА ТАКА
«ГУРАЛЬНЯ» В ЛУЦЬКУ?
Податкова міліція обласного центру
Волині викрила місце реалізації
горілчаного фальсифікату та підпільний
цех з його виробництва
Олена НІКОТІНА

одружжя облаштувало його у своїх житлових приміщеннях. Правоохоронці під
процесуальним керівництвом прокуратури області у ході проведення санкціонованих
обшуків ліквідували підпільний цех. Крім того,
виявили місце роздрібного продажу сурогату.
З незаконного обігу вилучено понад півтонни
спирту, з якого спритники планували виготовити чергову партію фальсифікату та готову алкогольну продукцію орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень. А, крім цього, — порожні скляні
пляшки, корки, пластикову тару, шланги, лійки,
спиртометри, готівкові кошти, отримані від незаконної діяльності. Вирішується питання про
призначення судових експертиз. n

П

Більше новин — на сайті
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n А ви як думаєте?

Коли влада перестане жити за принципом
«Після нас — хоч потоп»?

вання умови, які призводять до зубожіння України і українців. Вважаю, що гроші,
взяті позиками, мали б бути скеровані
на розвиток економіки, а не на проїдання. Якби так було з самого початку, ми
б не потребували зараз траншів Міжнародного валютного фонду. Тому я категорично проти нищівних кредитів.

Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Порушене для обговорення питання стосується кожного, адже
Україна «в боргах, як у
шовках». Усі ми разом і кожен окремо боргуємо МВФ, тому тенденція до
зростання зовнішніх позик не може не
тривожити. У суспільстві наразі активно
обговорюють, чи доцільною є валютна
«кабала», чи правильні наміри уряду
вкотре підвищити тарифи на виконання зобов’язань перед МВФ? Для того,
щоб відповісти на ці питання, важливо
знати стратегію МВФ як організації, в
стосунках з якою виграли лише сильні
країни-гравці — Аргентина (2006), Бразилія (2005), Південна Корея (2001),
Ісландія (2015), Латвія (2013), Угорщина (2013), Македонія (2015), Румунія (2015), Росія (2006), Туреччина
(2013) і Уругвай (2006). Це лише шоста
частина від тих, хто позичав. В усіх інших спостерігалися процеси фінансово–економічної стагнації, державної
кризи. Натомість є практика країн, які
розпрощалися з МВФ — до прикладу,
Туреччина, яка зуміла швидко сплатити
боргові зобов’язання у 2008–му, і почала стрімко розвивати економіку.
Або інші країни (Болгарія, Естонія),
які шукали внутрішні резерви стимулювання економіки: проводили реальну
боротьбу з корупцією (а не імітацію!!!),
податкову реформу, зменшували бюджетні витрати. Уряд повинен зрозуміти: кабальні умови МВФ — це дорога
в нікуди! І якщо Греції пробачили 300
мільярдів доларів та додали ще 80, то
в Україні за 2 мільярди доларів народ
зроблять жебраками. Вихід є, рішення
є, досвід інших країн є. Потрібна політична воля. Але влада зайшла у пік виборчого процесу, тому не до реформ і
економіки.
Віктор ПИНЗЕНИК,
народний депутат
України (м. Київ):
— Треба розуміти,
що ми долари не друкуємо.
Міжнародний
валютний фонд позичає
гроші тоді, коли вже ніхто їх не дає. А у нас величезний дисбаланс зовнішніх платежів. Його не покрити українською валютою. Національний
банк може надрукувати гривню. Але
запропонуйте, наприклад, Франції, Німеччині чи Польщі розрахуватися нею
за товар? Вони не приймають наших
грошей, а приймають долари. І цей дисбаланс ніхто не може покрити. Тому
якщо відмовимося від допомоги МВФ,
то заплатимо додатковою глибокою
девальвацією національної валюти.
Денис П’ЯТИГОРЕЦЬ,
радник голови
Волинської
обласної державної
адміністрації
(м. Луцьк):
— Я розумію, чому
такий крок зробив президент Білорусі. Він дуже хотів показати
свою лояльність Путіну, від якого повністю залежний. В Україні соціалістично
налаштовані діячі також говорять про
те, що ми можемо прожити без кредитів. Але у нас є серйозна проблема —
країна залежна від експортно–імпорт-

Фото ipress.ua.

Президент Білорусі Александр Лукашенко ще рік тому відмовився від грошей
Міжнародного валютного фонду, тому що це шок для людей. Можливо, нам теж
треба не йти на поводу у МВФ, який вимагає підняти ціну на газ до ринкової?

Позичаєш — чуже, а віддавати треба своє...

них операцій. З початком війни, після
втрати російського ринку наш експорт
скоротився на 40 відсотків і триває переорієнтація на європейські ринки, а в
країні не вистачає валюти. Тому кредит
МВФ — це «необхідне зло», без якого
нам не обійтися, щоб втримати економічну ситуацію під контролем.
Андрій ТУРАК,
директор ПОСП
ім. Тараса Шевченка,
депутат обласної
ради (с. Угринів
Горохівського району):
— Щодо Лукашенка,
то він правильно зробив
— це вчинок керівника держави, який
дбає про своїх людей. Україні також
треба відмовитися від таких подачок,
які не вирішують проблеми, а лише заганяють, як кажуть, у глухий кут. Адже
борги рано чи пізно треба віддавати —
якщо не нам, то нашим дітям, онукам.
Ми можемо самі заробляти чималі
кошти, зокрема на митниці. А ще, поборовши корупцію всередині країни.
Це ж мільярди доларів «вивільняться» і
будуть використані для загального блага. В одній з телепередач показували,
як верхівка нашої влади відпочиває на
закордонних курортах, які суми витрачає на перельоти. Цим багачам підняття ціни на газ не страшне — вони ще
накрадуть. А що говорити про людей з
мінімальною зарплатою у 3 723 гривні?! І сьогодні багато хто не платить за
комунальні послуги, а при зростанні
вартості буде ще складніша ситуація.
Потрібні реформи — ефективні, розумні, а не лише задекларовані. І тоді не будемо йти на поклін до МВФ.
Ігор НИКИТЮК,
директор
департаменту
фінансів Волинської
облдержадміністрації
(м. Луцьк):
— Без грошей Міжнародного валютного
фонду ми не обійдемось. Україні виділили значні суми в минулі роки, які
треба віддавати. Мусимо позичити,
щоб повернути кредити. Самі цього
зробити ми не спроможні. Вже зрозуміло, що цьогорічний держбюджет не

Якщо відмовимося
« від
допомоги МВФ, то
заплатимо додатковою
глибокою девальвацією
національної валюти.

»

виконується. Тому без МВФ може бути
дефолт. До чого це може призвести —
зрозуміло… А щодо підняття цін на газ
(це нібито є вимогою МВФ, хоч нам
тих вимог не показують), то кожен, хто
позичає гроші, ставить якісь умови. Зі
свого боку уряд робить все можливе,
щоб зменшити навантаження на найбільш вразливі категорії населення. І це
в принципі вихід — я маю на увазі субсидії, які повинні захистити людей за
рахунок бюджету.
Людмила КИРДА,
депутат Волинської
обласної ради
(смт Маневичі):
— З одного боку,
економічні
експерти
прогнозують, що без
чергового траншу від
МВФ буде таке знецінення національної валюти, що в країні може виникнути переддефолтний стан. А з іншого,
взявши черговий транш, ми погоджуємося на їхні вимоги. Я вважаю, що МВФ
цим користується і постійно шантажує
Україну. Навіть якщо ми отримаємо ту
чи іншу кредитну суму, вона все одно
піде на погашення попередньої, а наші
громадяни від того не виграють. Єдине, що на них очікує, — збільшення тарифів, ціни на газ і зниження рівня життя. Пора вже нашій владі не зазирати
до чужих кишень, а піднімати економіку
власними силами, починати вилазити зі страшної боргової ями. Простим
людям всі ці транші тільки на шкоду, бо
тягнуть за собою зростання цін.
Тарас ЩЕРБЛЮК,
голова Горохівської
районної ради
(м. Горохів):
— Цими позичками
ми заганяємо себе у глухий кут, у яму, з якої ніхто
не знає, як вибратися.
МВФ ставить нас у нереальні для вижи-

Олег ТРИБОЩУК,
заступник начальника
головного управління
Пенсійного фонду
України у Волинській
області
(м. Луцьк):
— Якщо врахувати
непросту ситуацію в державі, існуючий конфлікт на Сході України, то уряд
правильно діє, що не відмовляється від
коштів Міжнародного валютного фонду. Вони нам потрібні, як і будь–які інші
інвестиції в економіку. Без них погіршиться життя населення. До того ж ще
й маємо віддавати борги попередніх
урядів, утримати гривню і наростити економіку. Поки що країна не може
обійтися без зовнішніх запозичень, а
Міжнародний валютний фонд дає дешеві кредити. Щодо умов, які він ставить, то до них слід підходити зважено.
Алла БАБІНА,
завідувачка
алергологічного
відділення
обласної клінічної
лікарні, головний
позаштатний
алерголог управління
охорони здоров’я
Волинської облдержадміністрації
(м. Луцьк):
— На мою думку, кредитування
МВФ не є розв’язанням економічних
проблем, які стоять перед Україною.
Позичені кошти доведеться віддавати. Було б набагато краще, якби наша
влада намагалася задіяти внутрішні ресурси. А вони є. Це втрати від тіньової
економіки, контрабанди, корупційних
схем, які за масштабами перевищують
суми кредитів МВФ. Але замість того,
щоб протистояти цим явищам, наші
можновладці їх породжують. Складається враження, що вони живуть за
принципом «Після нас — хоч потоп». А
для простих людей виконання вимог
МВФ про підвищення ціни на газ стане катастрофою, геноцидом. Кажуть,
відмова від траншів призведе до того,
що країна не зможе розрахуватися з
іншими боргами, а це стане причиною
подальшого знецінення гривні, дефолту. Та якщо зважати на багатомільярдні
статки, які задекларували наші «верхи»,
то здирати з народу останній гріш — це
гріх на їхній совісті.
Павло ДУБІНЕЦЬ,
настоятель храму
великомучениці
Параскеви
(с. Морочне
Зарічненського
району Рівненської
області):
— У своєму повсякденному житті
ми з вами хоча б іноді, але позичаємо
гроші в кума чи брата, адже не завжди
їх вистачає. Білоруський президент Лукашенко відмовився від кредиту МВФ,
тому що сподівається отримати кошти від Росії, а також може «потрусити»
своїх олігархів. Оскільки Україна знаходиться в глобалізованому світі, то
нам без зовнішніх кредитів просто не
вижити. Але в першу чергу треба дати
по руках тим, хто розкрадає бюджетні
кошти, тим, хто не платить податків.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА, Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Тамара ТРОФИМЧУК, Євгенія СОМОВА,
Людмила ВЛАСЮК, Леся ВЛАШИНЕЦЬ,
Василь УЛІЦЬКИЙ, Кость ГАРБАРЧУК.

www.volyn.com.ua
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Фото з «Фейсбуку» Тамари МЕДВЕДЄВОЇ.

Щоб не зламатися,
не занепасти духом,
треба знайти мотивацію до життя
Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
заслужений
ний
журналістт
України
Катерина
ЗУБЧУК

ня, Бог сотворив її за своєю подобою. Вона повинна любити все, що
він дарував, — і природу з її красою
теж. Я з молитвою встаю і лягаю…»
Нагадую Миколі про це, сказане ним, і чую у відповідь, що духовне життя його не змінилося. Він так
само живе з молитвою. І ті люди,
яким допомагав своїм даром, коли
жив в Октавині («яйце виливаю,
льон спалюю, молюся»), його знаходять і в Ласкові, якщо є потреба. І ще така згадка про Октавин:
— То уроки життя… Я пересвідчився, що навіть коли ти нічого не
маєш, але надієшся на Бога, віриш йому, то не пропадеш. Бувало,
взимку замете чи навесні дорогу
польову так розвезе, що нікуди не
вибратися. І в цю скрутну хвилину
Бог посилав завжди мені людину.
…Знаючи про самітника серед
полів, ця «людина» брала буханець
хліба, ставала на лижі, як «дядя Ваня
із села Гряди Іваничівського району»,
і добиралася до Миколи в Октавин.
…БУТИ ЧИ НЕ БУТИ
У «ФЕЙСБУЦІ»

…ЩО МОЛОДІ ЛЮДИ,
ЯКІ ЗМУШЕНІ ЗАРОБЛЯТИ
НА ЧУЖИНІ, ЗАЛИШАЮТЬСЯ
ПАТРІОТАМИ СВОЄЇ КРАЇНИ

Суботнього дня, після того, як попрацювала на городі у своєму Любчі
Рожищенського району, сідаю в автобус, який довезе мене до Луцька.
Заплативши за проїзд, умощуюся
зручніше біля вікна — люблю зазвичай спостерігати за пейзажами, які
кожної пори чудові. Бо ж то все —
природа, частинкою якої ми є. Залишається хіба дивуватися, що недавно
засаджували, засівали поля, а ось уже
і зібрали чи збирають урожай.
Та цього разу моя маленька мандрівка склалася дещо по–іншому. І
це «по–іншому» визначилося завдяки
пасажирові, який став моїм сусідом в
автобусі, — любченцеві Івану Мельнику. Ми з ним інколи бачимося в селі.
І завжди чую від молодого чоловіка
одне і те ж: «Тьоть Кать, як я вдячний вашому чоловікові!» І тепер було
саме так. Він укотре висловив подяку на адресу мого покійного Миколи,
котрий, як сказав Іван, допоміг йому
знайти свою життєву дорогу. Зокрема підказав юному випускникові середньої школи, що на заводі «Мотор»
у Луцьку (там багато років працював
мій чоловік) можна здобути хорошу
спеціальність зварника. Іван освоїв
аргонну зварку, завдяки чому зараз
має добрий фах і уже не один рік їздить на заробітки в Польщу, і того дня
вирушав за кордон.
Дорога до Луцька з усіма зупинками займає не менше години. Тож
цього разу я почула не лише звичну
подяку, а й дізналася багато невідомого мені із життя Івана. Виявляється, освоївши професію зварника,
він не затримався на заводі — пішов
вчитися у виші. Достеменно не вникала в те, який факультет закінчив, але
вловила, що в його назві фігурують
«зовнішньоекономічні зв’язки». І ось
така іронія долі: Іван, ставши заробітчанином, справді налагодив для
себе їх. Починав працювати в містах,
що недалеко за Бугом, а згодом добрався до Гданська. Там, як розповів,
трудиться на ремонті (чи, може, й будівництві) кораблів. Особливо наголошував, що він — один українець
серед поляків.
А ще почула від Івана про службу
в зоні АТО. Був якраз на заробітках,
коли вдома рідні одержали повістку
на мобілізацію. При нагоді в телефонній розмові повідомили йому про
це. Іван не робить секрету з того, що
мати не наполягала на тому, аби він
негайно повертався додому. Може,
думала, що син і не стане ризикува-

Подружжя Медведєвих, яке замінило батьків одинадцятьом сиротам,
у Клеванському тунелі кохання.

стану ховатися», — сказав і невдовзі прибув у Любче,
« «Ящобнез’явитися
в районний військкомат. Відслужив. Слава Богу,
повернувся живим і здоровим.
»
ти життям. Та де там! «Я не буду ховатися», — сказав і невдовзі прибув
у Любче, щоб з’явитися в районний
військкомат. Відслужив. Слава Богу,
повернувся живим і здоровим. Але
по–новому, зріліше став дивитися на
життя в Україні. Йому болить, що й
досі (уже п’ятий рік!) гинуть хлопці. А
в багатьох тих, хто вцілів, травмована
психіка. Щоб не зламатися, не впасти
духом, розмірковував Іван, треба, аби
в людини була в житті мотивація.
Нею для чоловіка є те, що їхня багатодітна сім’я декілька років тому
взялася за будівництво нової хати. І
збудували, вселилися. Але ще багато
що треба доробляти, аби в подальшому і в селі жити зі всіма зручностями. А
для цього потрібні кошти. Ось і їздить
молодий чоловік у Польщу і тішиться,
що працює, маючи хорошу спеціальність, на рівні з поляками, а відтак і
заробляє непогано. Це додає йому
впевненості в собі та натхнення. Можна тільки приємно подивуватися, що
молоді люди, яких на чужині цінують
краще, як удома, залишаються патріотами своєї країни.
…ХТО Ж ТЕПЕР СЛУХАТИМЕ,
ЯК СПІВАЄ ВІТЕР В ОКТАВИНІ?

Є публікації, з героями яких прощаєшся до нових зустрічей, оскільки
цікаво знати, як складеться в подальшому їхнє життя. Таким для мене став
Микола Гром, який був одним єдиним
хранителем села Октавин Володимир–Волинського району, перебравшись сюди, коли тут не стало жодної
живої душі. Про нього у «Волині» була
розповідь у лютому 2013 року, а згодом — на початку літа 2016–го. Поселившись в Октавині, Микола навчився
слухати пісні вітру: «Як тонкий спів, то
з півдня дме, як зі сходу, вже грубший
голос — тоді аж шифер рве на даху. А
як із заходу чи з півночі, то й ніби хата
ворушиться…» З Божою поміччю, як

казав самітник, давав собі раду —
тримав птаство (і навіть корову якийсь
час), поле засівав. Після публікацій ми
телефонували одне одному: зрозуміло, що там, на відлюдді, хочеться з
кимось поговорити, а мені цікаво почути, що нового в житті самітника. Та
ось Микола перестав відповідати на
дзвінки, і тоді я набрала номер фермера Володимира Оніщука, поля якого неподалік від його хати.
— Знаєте, нема в Октавині вже
Миколи. — сказав він. — Ніхто там
не хазяйнує — заростає все бур’яном. Чув, перебрався самітник у
Ласків. А номер телефону в нього інший, тому й не можете знайти.
Вийти на свого героя тепер уже
було справою кількох дзвінків у Зарічанську сільську об’єднану громаду, до якої належить Ласків, де мені
підказали потрібний номер. І ось чую
голос недавнього хранителя Октавина, дивака чи монаха, як його ще
називають (Микола Гром жив якийсь
час у Низькиничівському монастирі,
настоятель якого отець Вікентій дав
благословення на те, щоб він носив
підрясник). І уже, як кажуть, із перших вуст дізнаюся, що він покинув
Октавин. Чи шкодує за цим обійстям
серед полів, що стало частинкою його
життя? Так, як сам сказав, не задумуючись. А перебрався в Ласків, де в
нього була хата, яку колись віддавав
під церкву, бо «нема здоров’я тримати хазяйство». Оскільки треба за щось
жити, то знайшов роботу в Суходолах
— на приватній фірмі влаштувався
сторожем. «З Ласкова туди ближче
добиратися — не те, що з Октавина».
Мимоволі пригадалися Миколині слова з приводу того, чим вабило
його життя на відлюдді: «А мені тут
краще, спокійніше на душі. Я люблю
бути сам, наодинці з тишею. Рано
встаю, молюся… У Біблії написано,
що людина — то Господнє творін-

Недавно натрапила на статтю, у
якій ішлося про те, чим стає для людини ця соціальна мережа і що вона
виграє, коли відмовиться від неї.
Хоча не вважаю себе тією, хто кожних п’ять хвилин мусить включитися
у «Фейсбук», тобто стає залежною,
все ж прочитала публікацію. Привернув увагу такий висновок: «Фейсбук»
— це частина великої бази даних,
яка використовується в чиїхось цілях. Головне ваше завдання — переглядати рекламу, витрачати гроші
на ігри, щоб сайт міг збагатитися.
А до того, що відбувається з вами,
соцмережі немає ніякого діла…»
Одне слово, проблема в тому, що
за останні 10 років люди забули, для
чого взагалі було створено соцмережі. Вони більше не допомагають
знаходити когось, спілкуватися чи
підтримувати стосунки і перетворилися на пастку. Оновлення статусів
та «лайки» стали для користувачів
такими ж необхідними, як сигарета
для курця. Це залежність і робота,
від якої людина нічого не отримує. У
прочитаній статті не було рекомендації про видалення із соціальної
мережі, що позбавить від такої роботи, яка нічого не дає (просто рідше заходити на неї), але я подумала
саме про це. Чи змогла б я обійтися
зараз без «Фейсбуку»? І щиро собі
зізналася: якби до цього дійшло, то
мені було б прикро. Адже тоді я не
мала б можливості зустрічатися віртуально з героями своїх публікацій.
Це ж як було приємно побачити
романтичне фото, зроблене у Клеванському тунелі кохання, подружжя
Медведєвих із Олександрії, що поблизу Рівного, яке створило дитячий
будинок сімейного типу! Воно було
ще однією ілюстрацією до того, які
це незвичайні люди, котрі поділилися своєю великою любов’ю з одинадцятьма дітьми–сиротами однієї
родини, яким випала непроста доля.
А ще одна подружня пара, про яку
теж розповідала в сторінці «Любить!
Не любить», — отець Олександр,
настоятель храму Марії Магдалини в Луцьку, і матушка Ірина. Час від
часу бачу їхні знімки у «Фейсбуці» і
знаю завдяки цьому про їхні і храмові, і сімейні свята, про те, куди
пролягла дорога цих любителів мандрівок. А коментарі Петра Кравчука
з Любешова — літератора, краєзнавця, який продовжує дивувати рекордами Волині, — це ніби зустрічі з
цією цікавою, навдивовиж творчою
людиною, спілкування з нею. Ну
як позбавити себе такої розкоші?!
Тож якби постало питання — бути
чи ні у «Фейсбуці», то, звичайно,
перевага надалася б першому. n
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n Почуття славетних

Марію Башкирцеву
її коханий пережив на 40 днів
Фото wikipedia.org.

n Ніхто, крім тебе
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Фото з домашнього архіву родини МАРТИНЮКІВ.

Пам’ятний весільний день.

Сімейство Мартинюків на прогулянці.

Малюкам уже 6 місяців – мамі є що тримати.

«Ми стали враз багатодітними –
і дуже радіємо з цього»
Про те, що цьогорічна перша і поки що єдина трійня на Волині народилася у подружжя Мартинюків із Ківерців, ми
повідомляли навесні — відразу після появи на світ немовлят. Але ще тоді, коли мама з ними перебувала у Луцькому
клінічному пологовому будинку, була домовленість з нею, що як тільки дітки трошки підростуть (будуть готові до
зйомок), ми з ними зустрінемося. Дуже хотілося поспілкуватися із сім’єю, яка ростила одного сина, а тепер он яка
багата. І щаслива, сповнена позитивних емоцій — з таким відчуттям покидала оселю, де живе любов
Катерина ЗУБЧУК

«ОТЕЦЬ ІВАН, ЯКИЙ НАС
ВІНЧАВ, ПОХРЕСТИВ І ВСІХ
НАШИХ МАЛЯТ»

Їдучи у Ківерці, наперед уявляла, що побачу заклопотану і
втомлену маму. А мене зустріла
мила, усміхнена і по-дівочому
струнка молода жінка, яка зовсім не вписувалася у стереотип,
що вже склався, коли йдеться
про сім’ю, де народилася трійня.
І відразу скажу, що перше враження у подальшому спілкуванні
ні на йоту не змінилося. Це був
той випадок, коли все почуте засвідчувало: ти потрапила в дім,
де живе велика любов, яку діти
лише зміцнюють.
А як зародилося кохання? З
приводу цього Олена розповіла:
— Ми познайомилися з Василем, коли я була ще школяркою–
старшокласницею. В одній компанії зустрічали 2004 рік. Ніяких
побачень після цього ще не було
— просто часто відпочивали разом зі спільними друзями. Зустрічатися почали лише згодом.
Судячи з того, що одружилися
Мартинюки, коли Олена мала вже
22 роки (Василь на рік старший),
ці зустрічі затягнулися. Була навіть тривала перерва у їхніх побаченнях.
— І якби не наполегливість
Василя, — каже жінка, — то ми
б, може, і не були разом. Мене
з самого початку трохи відштовхувало те, що він занадто мене
любив. Мій майбутній чоловік
був ревнивий, хотів, щоб ми були
всюди разом. А коли тобі 20, то
здається, що ще рано бути чи-

мось зобов’язаною. До цього
треба дорости…
Про освідчення пам’ятний спогад:
— Перед «Променем» у Луцьку це було. Василь, припавши на
одне коліно, з трояндами в руках
сказав, що любить. А я, до речі,
аж перед самим нашим весіллям
(тобто минуло ще зо два роки) зізналася у своїх почуттях. Це сталося тоді, коли зрозуміла, що Василь — моя людина, з якою я хочу
бути все своє життя.
Настав час, коли їхні батьки натякнули, що, мовляв, досить уже
тих зустрічей — пора одружуватися. А оскільки Олена й Василь
на той час все одно були майже
увесь час разом, то, як пригадує
сьогодні жінка, поїхала зі старшою
сестрою до Луцька й купила білу
сукню.
І якщо зазвичай після торжества наречені вирушають у весільну подорож, то вони вирішили відпочити на морі ще до одруження.
Повернулися, як мовиться, з корабля — на бал. 17 жовтня 2010–го
було весілля.
— У рацсі, по правді, — говорить Олена, — ніяких трепетних
відчуттів не пережила. Все стандартно й банально. Пар наречених було багато — потік людей
до нас і після. Жива черга. Обмінялись обручками — і готово!
Вийшли, нічого не відчувши. А ось
у храмі — інша справа. Там я зрозуміла, яку відповідальність взяла
на себе: шлюб — це навічно, це ми
із чоловіком «разом у горі й радості до останніх днів свого життя».
Отець Іван повінчав нас у соборі
міста Ківерці. Він і дітей усіх наших

хрестив, став для нас сімейним
духівником.
«ЛЄНА, ТИ ТІЛЬКИ НЕ ПЛАЧ,
ВСЕ У НАС БУДЕ ДОБРЕ»

При всіх серйозних намірах на
сімейне життя, народження первістка подружжя відкладало «на
потім». І їхній старший син Артем
народився аж через 5 років після
весілля.
— Василь відразу був настроєний на поповнення сім’ї. А мені хотілося довчитися, зробити кар’єру

— Це й досі пам’ятається,
— каже жінка. — Ми поїхали до
Луцька, у кабінет ультразвукової
діагностики неонатального центру
обласної дитячої лікарні. Знаючи,
що і в моїй родині, і в чоловіковій
були близнята, думала: «Хоч би
не двійня». Серце щось передчувало. І недарма. Лікар В’ячеслав
Фоменко щось довго дивився на
монітор. Я почала переживати. Ще
більше захвилювалася, коли він
покликав до себе колегу-фахівця.
Лежу і, як кажуть, сивію, бо в голові

хтось дізнається, що має народитися трійня,
« тоЯкщо
нехай не боїться. Треба завжди думати одне:
все буде добре.
(коли ми одружувалися, я була на
4-му курсі Міжрегіональної академії управління персоналом у
Луцьку, здобувала спеціальність
фінансового менеджера), уже підпрацьовувала у ківерцівському
дитячому будинку «Сонечко». А як
одержала диплом, то зрозуміла,
що не хочу бути економістом-бухгалтером. Це здалось мені нудним. Тож тільки-но одержавши
одну освіту, вирішила вступати до
Кам’янець-Подільського університету імені Огієнка. Вчилася вже на
заочному відділенні. А коли через
чотири роки одержала диплом педагога логопеда-психолога і працювала за цим фахом у «Сонечку»,
то зрозуміла, що чекаю дитину —
нашого Артема.
А мені, звичайно, хочеться
почути про той день, коли Олена
дізналася, що її друга вагітність —
багатоплідна. Аж трійня!

»
різні страхи про дитячу патологію,
яку виявляють під час вагітності. І
тут Фоменко каже: «У вас — трійня». У мене покотилися сльози. Не
те що злякалася — просто було
якесь панічне відчуття: як це все
має бути? Василь, який сидів поряд і тримав мене за руку, сказав:
«Лєна, ти тільки не плач. Все у нас
буде добре». Хоч сам, бачу, аж побілів. Але ж тримався — мужчина!
Слава Богу, вистачило сили і
здоров’я виносити трійню. І, як
для такої багатоплідності, самопочуття під час вагітності, за
словами жінки, було чудове. Хоч,
правда, останні кілька місяців
вона ночами будила чоловіка, щоб
він допоміг їй перевернутися з одного боку на другий. Самій це зробити було вже важко. А 13 березня
цього року дітки з’явилися на світ
з допомогою кесаревого розтину
(оперував породіллю головний

акушер–гінеколог області Роман
Савка). І, як для трійні, вони мали
хорошу вагу — 1800, 2450 і 1620
грамів. Жінка могла б багато розповісти, як не просто було, коли її
Поліна, Вероніка і Вадим (так назвали немовлят) десять днів лежали в кювезах у реанімації, потім аж
до місяця вона з ними перебувала
в неонатальному центрі обласної
дитячої лікарні. Але, не вдаючись
у деталі, Олена каже, адресуючи
свої слова подружнім парам:
— Якщо хтось дізнається, що
має народитися трійня, то нехай
не боїться. Треба завжди думати одне — все буде добре. Ось
тільки, коли народився Артем, то
я вийшла на роботу, як йому виповнилося лише три з половиною
місяці. Півдня чоловік був з ним, а
я на роботі, і навпаки. Тепер же,
коли Бог послав нам трійню, Василь зразу сказав, що не справиться. Тож він працює, а я вдома.
Хоч, до речі, думав розрахуватися, щоб якийсь час допомагати
мені. Тільки ж це не реально, бо на
грошову допомогу держави, яку
одержуємо на дітей, не вижити.
На одні памперси скільки то йде.
Чи дуже важко з трьома дітьми? Коли про це зайшла мова,
Олена висловилася так:
— Я не скажу, що так уже й
трудно. Мабуть, тому, що я готувалася до чогось страшного,
начитавшись в інтернеті відгуків
батьків із трійнею. Я емоційно
настроювалася до такого випробування, коли півроку — без сну.
А зараз можу говорити, що з першою дитиною, нашим старшим
сином, було легше фізично, але
важче емоційно. Бо через все треба було пройти вперше. Звичайно, коли перші діти і відразу трійня, то без досвіду це дуже важко.
Таким батькам співчуваю.
«Є РІЗНІ ЖІНКИ, І ВОНИ
ЗАСЛУГОВУЮТЬ РІЗНИХ КВІТІВ.
ТИ ДОСТОЙНА ТРОЯНД»

Олена і Василь Мартинюки
у шлюбі восьмий рік. І приємно
було почути від жінки, що з часом
їхні почуття не вбиває щоденна
рутина — вони ще міцніші. Чоловік–романтик (а саме так Олена
не раз називала свого Василя) був
вдячний їй, коли подарувала старшого сина. Ця вдячність потроїлась, коли у сім’ї з’явилися Поліна, Вероніка і Вадим. Як колись
він освідчувався з трояндами, так
і досі ці квіти дарує дружині.
— А мені більше подобаються
ромашки, — каже Олена. — І перші роки я чоловікові говорила про
це, але він уперто не реагував на
моє: «Подаруй щось простіше».
А якось я від нього почула слова,
які все поставили на своє місце:
«Є різні жінки, і вони заслуговують
різних квітів. Ти достойна троянд. І
я даруватиму тобі тільки їх». Після
цього подумала: «Ну що ти ще хочеш від свого чоловіка? Заспокойся…» Зрештою, звикла, що в мене
не може бути інших квітів.
Я вже говорила, що Олена з
першої миті нашої зустрічі здалася найбільшою оптимісткою серед
мам, котрі ростять трійню, про
яких свого часу розповідала на
сторінках газети. І цей оптимізм,
думаю, не лише завдяки тому,
що, маючи одну дитину, вже емоційно була готова до складнішого випробування. Відчуття того,
наскільки вона є коханою, — теж

велика «підмога». І хоч ми в основному спілкувалися з Оленою, бо
Василь був на роботі (він працює
в охороні Ківерцівської школи-гімназії), згодом розмовляла з ним
по телефону. На запитання, ким
для нього є його дружина, почула:
— Це мій світ. Моя Олена —
найкраща жінка на землі. А діти,
подаровані нею, — неоціненне
моє багатство. Скільки вистачить
у мене сил, буду трудитися і забезпечувати їх…
А ще чоловік сказав, не знаючи, що я це чула від Олени:
— З роками, буває, в молодих
пар почуття витісняються звичкою. У нас цього нема — наша любов ще міцніша.
«МІСЦЕВА ВЛАДА НЕ ТІЛЬКИ
ФЛЕШМОБ ПОДАРУВАЛА,
А Й ВИКОНУЄ
СВОЮ ОБІЦЯНКУ»

Коли у квітні ківерцівську трійню виписували з неонатального
центру обласної дитячої лікарні,
то сюди завітав міський голова
Володимир Жгутов. Він привітав
батьків та вручив сертифікат на
потреби малюків. А дитячі танцювальні колективи з Ківерців порадували флешмобом. Одне слово,
гарно було. Чи ж на цьому увага до
подружжя, яке ростить трійню, не
закінчилася?
— Влада не тільки тоді влаштувала нам свято, — розповідає
Олена. — Міський голова і депутатський корпус не забули й виконують свою обіцянку у наданні
нашій сім’ї допомоги у придбанні житла. Уже виділили 200 тисяч
гривень. І районна рада обіцяла
стільки ж зі свого бюджету. Ми
вже зробили перший внесок для
придбання трикімнатної квартири
у новобудові. Коли одержимо всі
кошти, які нам обіцяні, то це буде
трохи більше половини вартості
нового житла. У такому невеличкому місті, як Ківерці, це суттєва
допомога. Ми всім дуже вдячні. Будинок, в якому будемо жити, планують здати в експлуатацію до кінця року. Забудовник, до речі, йде
нам назустріч, обіцяє відстрочку з
оплатою. І квартиру ми вибрали,
за бажанням, на першому поверсі, щоб простіше було виходити зі
своїм «екіпажем» на прогулянку.
Звичайно, якби ніхто нічим не допоміг, то ми б не мали претензій.
Це наші діти — наші проблеми.
Самі б тягнулися — колись би заробили на будинок чи на квартиру.
Тим більше приємна така увага.
А поки що подружжя Мартинюків живе у будинку батьків Олени,
як і відразу після весілля. Хоч уже
й назбирали грошей і купили одну
кімнату, але так туди і не встигли
перебратися. Бо коли народилася
трійня, то стало зрозуміло, що там
їхньому сімейству буде тісно. У гурті з малюками легше, бо ж і бабуся,
коли після роботи чи у вихідні вдома, старається допомогти. Діток
троє, а в мами лише пара рук. Але,
напрошується висновок із почутого, всім вистачає тепла і любові.
— Хочуть на руки (тоді по–особливому плачуть — не плачуть,
а хникають) — беремо, — каже
Олена. — Їх треба колихати, цьомати, захоплюватися ними. Бо
найстрашніше, коли діти недолюблені. Я, працюючи у дитячому будинку, куди потрапляють малюки
з непростою долею, знаю, що це
таке. n

Українська дворянка, вона
з 12 років жила в Парижі з
матір’ю й тіткою, навчалася
живопису й вела світське
життя. Марія почала втрачати
слух. А за півтора місяця
занотувала: «Так, у мене
сухоти. Лікар повідомив мені
про це сьогодні».
Їй залишалося жити менш як
два роки...
оденник Марія Башкирцева вела з 15 літ. Французькою. Описувала все,
що з нею відбувалося, свої думки
й почуття. Про першу зустріч із
художником, у якого невдовзі закохається, вона записала 31 січня 1882 року: «Побачила Бастьєна-Лепажа, він дуже малого
зросту, білявий… У нього кирпатий ніс і юнацька борідка. Його
вигляд зрадив мої сподівання».
Марія мала звичку складати враження про людину задовго до
знайомства з нею. З деким на
сторінках щоденника навіть переживала уявні бурхливі романи.
Та всі її обранці одружуються з
іншими, а ті, хто пропонує руку й
серце, — або бідні, або незнатні.
Такі їй не підходять.
34-річний Жуль Бастьєн-Лепаж — художник. Його роботи
одержують медалі на виставках,
преса друкує позитивні відгуки. Марія користується кожною
можливістю поспілкуватися з
ним. Хоч він і розчарував її своєю
зовнішністю, та вона вже не могла позбутися чарів його особистості. У першу чергу — того враження, яке справляли картини
Лепажа. Зустрівши його на одному з балів, запросила до себе,
щоб подивився її роботи. Жуль
походжав майстернею, а дівчина
вслухалася в його інтонації.
— У вас чудове обдарування,
— вимовив, розглядаючи виставлені полотна.
«Я готова була обійняти маленького чоловічка й розцілувати
його», — увечері вона записала
в щоденнику. А за кілька місяців:
«Справжній, єдиний, великий
Бастьєн–Лепаж був у нас сьогодні». Відтоді тільки так про нього й писатиме. Завжди впевнена
в собі, дівчина в його присутності
ніяковіє. Він же воліє говорити

Щ

Автопортрети Марії Башкирцевої та Жуля Бастьєна-Лепажа.

лише про її картини. Хвалить і
підбадьорює Марію. Але її чарівливість, здається, не зачіпає Жуля. «Попри зовнішність
25-річного хлопця, в ньому є той
спокій… і простота, що властиві
великим людям — Віктору Гюґо,
наприклад, — відзначає Башкирцева. І додає в розпачі: — Завершиться тим, що він здаватиметься мені красивим».
Стосунки із Жулем стають дедалі заплутанішими. Марії уявляється, що він починає її ненавиді-

її обранці
« Всі
одружуються з іншими,
а ті, хто пропонує руку
й серце, — або бідні,
або незнатні. Такі їй не
підходять.

»

ти, принаймні не любить — точно.
Немов замовляння, вона раз по
раз повторює в щоденнику, що
він невисокий і потворний. Та це
не допомагає: «Але для мене він
Бог, — звіряється врешті–решт,
— і він про це знає».
Навесні 1884-го Марія Башкирцева дізнається, що Жуль
теж невиліковно хворий. У нього, найімовірніше, рак шлунка.
Навідує його й бачить, що йому
стає дедалі гірше. Одного липневого дня вона вдягає гарну сіру

n Куточок поезії

ДИКИЙ ХМІЛЬ
Євгенія НАЗАРУК

Зойкнув світ пронизливо, чаїно,
Аж озвалась у душі луна:
Ти сиділа в нього на колінах —
Молода, зухвала, осяйна.
Ти сміялась дзвінко і манірно,
Дикий хміль ховаючи між вій.
Ну а він… А він дививсь покірно,
Був не мій. Він був уже НЕ мій…
Ти така солодка, наче мрія,
День такий гіркущий, мов полин.
В нього донька, наче вишня, спіє
I уже давно дорослий син.
Кажуть, нині світ — гуманітарка
I ніхто не гребує нічим…
Там, на лавці, у міському парку,
Враз любов розсіялась, як дим.
с. Лище Луцького району. n

сукню з корсажем і мереживом
на комірі й рукавах, а до неї —
капелюшок із великим бантом.
Вона може дозволити собі тільки
закрите вбрання — її груди вкриті
жовтими плямами від шпанських
мух (так тоді лікували сухоти). Та
ця сукня їй дуже пасує, і дівчина
вирішує, що це достатній привід,
щоби провідати хворого приятеля. Вони з матір’ю вирушають до
Жуля…
Поступово його стосунки з
Марією стають по-дружньому
теплими. Вона його часто провідує, та всередині серпня 1884-го
їй уже важко вдягати складні нарядні сукні — так її саму змучила
хвороба. Бастьєн напівжартома
дорікає їй, що вона аж три дні не
приходила. У ті нечасті періоди,
коли їм обом легше, вони прогулюються Булонським лісом,
виїжджають каретою. Пересміюються, що тепер, коли їх бачать
разом, точно казатимуть, що то
він, видатний художник, малює
за Марію картини.
20 жовтня вона записала в
щоденнику: «Незважаючи на
прекрасну погоду, Бастьєн-Лепаж замість того, щоб вирушити
в ліс, відвідує мене. Він майже
не може ходити: брат підтримує
його під руки, практично несе».
Це — останній запис у щоденнику Марії Башкирцевої. 31 жовтня
1884 року вона померла від сухот
у своїй квартирі. Жуля БастьєнаЛепажа не стало через 40 днів. n

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Хтось шукає усамітнення, а
інший страждає від одинокості.
Ніщо так не засмучує людину, як
самотність, особливо, коли ти
вже на пенсії, коли менше можливості спілкуватися з людьми,
а діти виросли і мають свої сім’ї.
Познайомлюся з добрим, порядним, врівноваженим чоловіком, який би мене розумів, який
цінує взаємну турботу. Мій тел.
0687789691.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не
курю, нормальної зовнішності (57
років, зріст 170 сантиметрів, вага
75 кілограмів). Познайомлюся із
самотньою жінкою–волинянкою,
із сільської місцевості. Мій тел.
0988728167.
ххх
Розлучений 50–річний мужчина познайомиться із жіночкою віком від 40 до 60 літ для
спільного проживання. Мій тел.
0955063435.
ххх
Мені 57 років, вдівець, проживаю разом із 33–річним сином,

який теж неодружений. Живу без
дружини уже багато літ, хотілося б жіночого тепла. Добре було
б, аби і син жив по–людськи і на
старість мені подарував онука.
Може з допомогою газети хтось
відгукнеться на нашу проблему.
Бажано, щоб жінка, дівчина були
згідні на переїзд до нас. Мої тел.:
0731304171, 0955647825.
ххх
62–річна лучанка познайомиться з чоловіком віком до 65 років, з яким буде спокійно і затишно. Мій тел. 0955557136.
ххх
Мені 59 років, зріст 169 сантиметрів, непитущий, одинокий.
Познайомлюся із незалежною від
дітей жінкою для сімейного життя. Погоджуся на переїзд. Мій
тел. 0975181698.
ххх
50–річна жінка познайомиться з чоловіком віком 45-55 літ.
Розлучених та тих, хто має дітей,
брехливих, п’яниць, альфонсів,
аферистів та заради розваги
прошу не турбувати. Мої тел.:
0986184370, 0992479016. n
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Єдину оригінальну розробку
радянського автопрому випускали
у нашому краї
16 вересня 1965 року з експериментального цеху Луцького
машинобудівного заводу (нині ДП «Автоскладальний завод №1»
ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс») зійшла перша
автомашина дослідного зразка ЗАЗ-969

Тарас СТЕПАНЮК

народі її називають «Волинянкою» або ж БМВ
– бойовою машиною
Волині. Як усе найкраще в Радянському Союзі, її спроектували для потреб військових.
Це мав бути так званий транспортер переднього краю для
десантників. Але насправді
автомобіль став відомий як
найкращий всюдихід.
У вересні 1965–го з експериментального цеху Луцького
машинобудівного заводу
вийшов дослідний зразок
ЗАЗ-969. Нову машину розробили у Запоріжжі і використали для неї багато деталей
славнозвісного «Запорожця».
Але випускати почали в Луцьку. Тому невдовзі змінили й

« Невеликий,
некомфортний,
гучний, але
невибагливий
автомобіль
одразу здобув
народну любов.
Насамперед
за надзвичайно
високу
прохідність.

У

»

маркування на ЛуАЗ-969.
Найбільше доклалися
до впровадження технології
виробництва конструкторські
бюро заводу з розробки шасі
та кузова під керівництвом Іво
Максимюка та Сергія Слюсаря. У роботі відзначилися

А бойова машина Волині у поліського Кулібіна Вадима Поленцева
їздить і на вугіллі.

інженери Віктор Власенко,
Вадим Козлов та Олександр
Калєгаєв.
Поки інженери сиділи

n Резонанс

за кресленнями, у цеху вже
йшли роботи над першою
автівкою. Модельник Богдан
Гудзяк, слюсарі Сергій

Владюшко, Микола Вагнер,
Василь Терещук, Григорій
Григін, Антон Цехан без
спеціального обладнання
ледве не вручну виготовили
зразок.
Перші роки машина мала
лише передній привід. На початку 1970–х років виходили
вже повнопривідні «Волинянки». Невеликий, некомфортний, гучний, але невибагливий автомобіль одразу здобув
народну любов. Насамперед
за надзвичайно високу прохідність.
У 1978–му на міжнародному автосалоні в Турині
ЛуАЗ-969М увійшов у десятку
найкращих джипів Європи. І
цілком заслужено, адже долав і круті схили, і багно. Були
й моделі–амфібії, які могли
плавати (щоправда, повільно
— до 3 км/год). Наступного
року на міжнародній виставці «Земля–годувальниця» у
Чехії «Волинянка» отримала
золоту медаль як найкращий
автомобіль для села.
Дехто вважає її взагалі
чи не єдиною оригінальною
розробкою радянського
автопрому. Адже не секрет,
що більшість легковиків були
«списані» із закордонних
аналогів.
21 лютого 1967 року
ЛуАЗ-969 почали випускати
серійно. n

n Крик душі

У ЛУЦЬКУ ВОГНЕБОРЦІ
ВРЯТУВАЛИ ДВОХ ДІТЕЙ
Позавчора пожежа трапилася в п’ятиповерховому
житловому будинку
на проспекті Молоді 10-а обласного центру
Марина ЛУГОВА

ечник управління Державної
служби з надзвичайних ситуацій
у Волинській області Володимир
Нестеров розповів:

Р

Ілля сам
« 13-річний
викликав рятувальників
за номером «101», він
усіляко допомагав бабусі
і братові визволитися
із задимленої квартири,
намочував ганчірки,
прикладав до тіла...

»

Повідомлення про загорання надійшло о 16.35. За викликом уже через 7 хвилин прибула чергова варта
рятувальників частини спеціальної
пожежної техніки. У квартирі на 3-му
поверсі, де сталася біда, перебували
діти та дорослі. Вогнеборці провели
бойове розгортання у складі ланки
газодимозахисників і оперативно подали водяні стволи та негайно евакуювали на свіже повітря двох хлопчиків — 13-річного Іллю і на чотири роки
молодшого Павла, а також їхню 59-літню бабусю.
На вулиці підліткам надали допомогу медики і каретами «швидкої» госпіталізували в обласну дитячу лікарню,
встановивши діагноз «отруєння чадним
газом». Стан дітей важкий з позитивною динамікою. Бабуся з термічними

опіками та отруєнням чадним газом
перебуває в Луцькій міській клінічній
лікарні, її стан, за словами фахівців,
важкий стабільний. Під час гасіння пожежі отримав опіки обох рук сусід потерпілих Ігор Чемнишев. Він намагався
приборкати полум’я до прибуття служби «101». Чоловік від госпіталізації відмовився.
Імовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
А ось як відгукнулася про цю подію
прес–секретар патрульної поліції Луцька Ольга Бузулик: «Мене вразило те, що
почула: 13–річний Ілля сам викликав
рятувальників за номером «101», він
усіляко допомагав бабусі і братові визволитися із задимленої квартири, намочував ганчірки, прикладав до тіла…
На щастя, пожежники прибули швидко
і вивели всіх із вогняної пастки, адже
люди вже хотіли стрибати з балкона
3-го поверху. Коридор був у полум’ї…
Для мене цей хлопчик — герой цього
року серед дітей, справжній і мужній.
Я бачила його у «швидкій». Він ледве
дихав (опіки верхніх дихальних шляхів),
але в очах був блиск і ні краплі страху.
Підліток радів, що вижив сам і допоміг
врятуватися рідним. Упевнена, що вчинок цього школяра буде гідно відзначений на високому рівні і стане прикладом для інших.
Спілкувалася з мамою хлопців і думаю, що цій сім’ї необхідно допомогти.
По–перше, на лікування, по–друге, на відновлення житла, адже у квартирі все обгоріло, видовище реально
страшне». n

Як ми стали заручниками
«Волиньгазу»
Я живу в будинку 9-а на проспекті Грушевського в Луцьку.
28 серпня 2018 року, повернувшись з роботи, побачила
оголошення такого змісту: «Шановні мешканці будинку
9-а, квартир 42, 46, 50, 54, 58, у зв’язку з проведенням
ремонтних робіт на запірній арматурі в під’їзді буде припинено
газопостачання. ПАТ «Волиньгаз» наголошує, що для відновлення
газопостачання згідно з п. 7.43 потрібна присутність усіх без
винятку мешканців квартир, які відключені. За довідками
звертайтеся за тел.: 77–69–21, 77–69–60. Внутрішньобудинкова
газова служба»
вичайно, ввечері газу в наших
квартирах не було, а вказані телефони не відповідали.
Сусіди почали між собою обговорювати це, і один із них сказав, що
ніякого ремонту газовики не робили, просто перекрили після обіду
газ, бо власники 42–ї квартири
є боржниками. 29 серпня десь
о 15–й годині за одним із телефонів секретарка спочатку сказала, що їй нічого не відомо, і порадила дзвонити начальнику. На той
час я вже зателефонувала на гарячу лінію міськради. Секретар дала
номер майстра дільниці, який теж
нічого конкретного не повідомив.
Нібито в під’їзді був витік і перекрили газ на стояку. Хочете відновити — шукайте всіх мешканців. Нюанс полягав у тому, що,
крім моєї і 42–ї квартири, решта
помешкань здані в оренду. Один
господар з’являється раз на місяць, інший живе в Шацьку, квартиранти не завжди є, а власників
я не знаю. Та і не мій це обов’язок
їх шукати. В договорі про надання послуг «Волиньгазом» щодо
виникнення аварійних ситуацій
такого пункту точно немає. Я сказала майстру, що повідомила про
це на гарячу лінію та розмістила інформацію на «Фейсбуці». 30 серпня після обіду газ з’явився, хоча
мешканців–орендарів не було,
а в нашу квартиру ніхто з праців-

З

ників ПАТ «Волиньгаз» не приходив, хоч чоловік був удома.
6 вересня ситуація повторилась. Але оголошення цього разу
не було. Знову телефоную до майстра дільниці, у міську раду. Зверталася й у «Волиньгаз», працівниця
їхнього кол–центру звинуватила
мене в наявності боргу, якого нема
і не могло бути.
Після цього я подала заяву
в поліцію на неправомірні дії «Волиньгазу». Газопостачання в нас
не було з 6 по 10 вересня. Вранці
10 вересня я знову зателефонувала на гарячу лінію міської ради.
Після обіду приїхала у вашу редакцію, щоб описати ситуацію.
Ні мене, ні чоловіка вдома не було.
Сусіди–орендарі–квартиранти теж
не з’явилися, перевірила сама.
Був удома тільки п’яний веселий
боржник. Але газопостачання
нам відновили. То виходить, ПАТ
«Волиньгаз» порушило інструкції,
підключивши газ без усіх мешканців, чи причина в іншому? Таким чином шантажувати мешканців, у будинках яких є боржники,
і тримати фактично в заручниках?
А якщо виникне аварійна ситуація,
чому ми повинні шукати сусідів, котрих навіть не знаємо? Сподіваюся
отримати пояснення від монополіста ПАТ «Волиньгаз».
Олена ЛЯШУК,
м. Луцьк. n
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Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Комунальна установа «Управління
будинком Волинської обласної
ради» вивчає попит з метою
передачі в оренду нежитлових
приміщень, що знаходяться
за адресами: м. Луцьк, просп.
Перемоги,14, по вул. Січовій, 22,
також приміщення на майдані
Київському, 9, а саме:

Немає спортзалу – уроки фізкультури на вулиці аж до морозів.

ШКОЛА-«РУКАВИЧКА»:
ТУТ 711 УЧНІВ
НАВЧАЮТЬСЯ У ТРИ ЗМІНИ
У багатодітних Цепцевичах Сарненського району
на Рівненщині старшокласники повертаються додому
близько дев’ятої вечора темними сільськими вулицями
Левко ЗАБРІДНИЙ

е одне із сіл краю,
яке має найвищі показники народжуваності. Торік до першого класу там пішло
понад 60 діток, цього
року — вже 90, а в наступні буде ще більше.
Загалом у школі на сьогодні 711 учнів. У попередні роки діти навчалися
у три зміни, зараз — у дві,
проте деякі класи вчаться ще між змінами — їхні
перші уроки припадають
на останні уроки першої
зміни.
Оскільки село зростає
і не має не тільки повноцінної школи, а й дитсадка, бо його приміщення
віддали під навчання початкової ланки, то батьки та вчителі вже давно
вимагають нової будівлі. Ще кілька років тому
проект на спорудження
навчального закладу почали робити, але все пішло шкереберть — то документи не відповідали
нормам і їх ніяк не могли
затвердити, то фірма, яка
виграла тендер, відмовилася згодом, бо на торгах занизила суму на десятки мільйонів гривень,
опустивши настільки, що
за ці кошти практично
неможливо збудувати заклад такого типу.
Цього року докумен-
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А ці дітки, може, дочекаються нової школи...

до першого класу в Цепцевичах
« Торік
пішло понад 60 діток, цього року —
уже 90, а в наступні буде ще більше.

такої інформації щодо будівництва Цепцевицької
ЗОШ знайти не вдалося.
Нова школа у Цепцевичах має обійтися
у близько 125 млн грн.
Кілька мільйонів гривень
на заклад виділили з обласного бюджету вже
цього року, тож якщо тендер вдасться провести
до жовтня, ймовірно, що

ти на спорудження школи почали переробляти
знову — уже не районна
влада, а обласний департамент будівництва.
У понеділок, 3 вересня,
голова ОДА Олексій Муляренко заявив на Першому дзвонику у школі, що тендер оголошено,
однак станом на минулий
тиждень на сайті Prozorro
Р
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роботи до кінця року розпочнуть.
На це дуже сподівається директор закладу та депутат облради
Людмила Мариніна, яка
днями
поскаржилася
колегам-обранцям, що
сарненська районна влада всіляко перешкоджає
будівництву школи у Цепцевичах. Так, за словами
пані Мариніної, з районного бюджету виділятимуть кошти на спорудження у Чабелі, хоча
там нове приміщення.
На Цепцевицьку ЗОШ,
за її словами, районна
влада не дала грошей навіть на банку фарби. Пані
Мариніна додала, що
вчителям з її школи погрожували звільненням,
якщо ті й надалі підтримуватимуть категоричні
вимоги батьків щодо нової будівлі.
Депутати
вирішили
запросити голів райради та РДА на президію
та на сесію, щоб поговорити про ситуацію в районі. Проте керівництво
району опісля розголосу
проблеми приїхало також на Перший дзвоник
до Цепцевичів і запевнило: підтримує зведення
нової школи, а допомогти
фінансово поки не може,
бо у бюджеті заледве вистачає коштів на виплату
зарплат. n

В будівлі адмінприміщення
по просп. Перемоги,14:
l на другому поверсі окремий кабінет, загальною площею — 10,1 кв.м (№ 2–83);
l на другому поверсі окремий кабінет, загальною площею — 16 кв.м (№ 2–73);
l на третьому поверсі окремий кабінет
площею — 11,2 кв.м (№ 2–117);
В підвалі адмінприміщення
по просп. Перемоги,14:
l окреме приміщення, загальною площею — 41,4 м кв.;
l окреме приміщення, що складається
з двох кімнат, загальною площею —
30,5 м кв. (№ 2–17, № 2–18);
l окреме приміщення площею — 9,5 м
кв.(№ 2–19);
l окреме приміщення площею — 13,3 м
кв. (№ 2–20);
l гаражне приміщення площею 16,6 кв.м
за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги, 14.
l частину нежитлового приміщення площею 207,1 кв.м за адресою: м. Луцьк,
вул. Січова, 22.
l окреме нежитлове приміщення площею
56,1 кв.м за адресою: м. Луцьк, вул. Січова, 22.
l приміщення на третьому поверсі площею 28,2 кв.м за адресою: м. Луцьк,
майдан Київський, 9.
l
нежитлове
приміщення
площею
147,9 кв.м, за адресою: м. Луцьк,
вул. Кафедральна, 14.
Заяви приймаються протягом 10-ти
робочих днів з дня виходу оголошення
13.09.2018 р.
За детальною інформацією
звертатись за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9 кабінет 611, або
за телефоном 77–82–71, 77–82–70,
моб. (095)861–82–83.

ТЕРМІНОВО господарство візьме на
роботу зоотехніка з досвідом роботи.
Житлом забезпечує.
Заробітна плата за домовленістю!
Тел. 0673320242.
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПІДГОТОВЧЕ
ВІДДІЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
учнів 5-11 класів, випускників загальноосвітніх шкіл та
професійно-технічних училищ, коледжів, технікумів з
підготовки до ЗНО у 2019 році з усіх предметів, творчих
конкурсів та вступу у вищі навчальні заклади різних рівнів
акредитації.
Під час навчання слухачі мають можливість проходити
пробне зовнішнє незалежне тестування, а також набувають
практичних умінь та навичок виконання тестових завдань.
Випускники підготовчого відділення користуються пільгами при вступі до Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. Навчання платне. Вибір
предметів для підготовки ЗНО узгоджується з Умовами та
Правилами прийому до вищих навчальних закладів. Є можливість вивчати предмети у дистанційному режимі.
Початок занять у жовтні в міру комплектування груп.
Ліцензія СНУ імені Лесі Українки
(Наказ МОН № 148-л від 12.07.2017 р.)

Адреса підготовчого відділення:
м. Луцьк, вул. Потапова, 9,
кімн. 322, 322а.
Тел.: (0332) 24-04-18, 24-84-31, 0501978607.
Е-mail: abitur@eenu.edu.ua, prycom@eenu.edu.ua.

А

КОМБІКОРМ
(для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (дорослі кури, бройлер,
качка, м’ясояєчна, гуска, індик).
Доставляємо по області.

Газове обладнання,
запчастини.
Комплектація систем
опалення, монтаж, доставка.

Тел.: 066-408-77-76, 067-362-95-32,
067-332-62-50, 067-332-68-00.

Тел. 050 736 93 28.

м. Луцьк.

ПРОДАМ ДВІ КІМНАТИ (18,1 і 7,8 кв. м)
у будинку малосімейного типу
на просп. Відродження у Луцьку.
Зроблений ремонт, поруч —
садочок, школа, супермаркет.
Тел. 095 708 44 15.

У НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

столяр,
сантехнік,
електрик,
двірник.
Тел. 050 735 0333.
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Вітаємо!
Учора зустріла 70-річний ювілей дорога
мама, бабуся, прабабуся, жителька села Словатичі Ківерцівського району
Марія Іванівна
ЯНЮК.
Рідна матусю, міцного вам здоров’я, довголіття. Радійте життю, насолоджуйтесь кожним
днем, нехай вас оточують повага і любов рідних
людей. Оптимізму вам і гарного настрою.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас ростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили — не тужили,
Ви найбільшого щастя
в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас —
найкраща.
З повагою, шаною та любов’ю
сини, невістки, внуки, правнук.
Цієї барвистої пори, 14 вересня, завітає
ювілей у затишну домівку чудового господаря,
чоловіка, люблячого, турботливого татуся та
найкращого дідуся
Володимира Прокоповича
ПОЛЯНСЬКОГО,
жителя села Смолява Горохівського району.
Дорогий імениннику, бажаємо добра, щастя, карпатського здоров’я, нехай доля всміхається земними щедротами і гараздами родинного благополуччя.
65 — прекрасна пора, ще можна творити багато добра. Тож хай наступні роки будуть плідними. Хай щастя сяє, що зайвим в
житті аж ніяк не буває.
Здоров’я постійно з вами хай дружить,
Будьте ще довго веселі та дужі.
Щасливої долі хай Бог подає,
Зозуля-пташина сто літ накує.
З любов’ю та повагою
уся родина.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ
І Є В ІДЕАЛЬНОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ:
«Марал-125» із кукурудзяною жаткою і підбирачем —
2 шт., проведено капітальний ремонт 2012 року на Хмельницькому комбайновому заводі; комбайн «Дон Лан» 1500Б —
2 шт., 2006 року випуску, 2595 мотогодин, із ріпаковими
столами, підбирачами, візками з жаткою; зерновий комбайн «Славутич» КЗС-9-1 — 2 шт., 2015 року випуску,
650 мотогодин, із підбирачами, візками з жаткою.

Тел. 067 3328261.

ПРОДАЄТЬСЯ
ДІЮЧИЙ
МАГАЗИН-БАР
в історично відомому селі
Кисилин Локачинського
р-ну на вул. Холопичівській. Площа — 240 м2,
підвал —120 м2, бар — на
100 чоловік. На горищі —
три житлові кімнати, є гараж та дровітня. Магазин
та 0,10 га землі приватизовані.Водяне опалення,
каналізація, водопровід,
трифазний підвід.
Звертатися за тел.
0734286295.

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ
пилорамника

з досвідом роботи
та водія на лісовоз.
Житло надаю.
Адреса: Локачинський район,
с. Маньків.
Тел. 067 361 N17N63.

www.volyn.com.ua

ОВАДНІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
продовжує набір на навчання на 2018—2019 навчальний рік
Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників:
На базі базової загальної середньої освіти (9 класів):
l тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, водій автомобіля категорії «ВС» (термін навчання – 3 роки);
l кухар, кондитер (термін навчання – 3 роки 8 місяців).
Приймаються особи обох статей, які мають базову середню освіту.
На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):
l електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автомобіля категорії
«ВС» (термін навчання – півтора року);
l слюсар з ремонту автомобілів, водій автомобіля категорії «ВС» (термін навчання – півтора року);
l кухар, кондитер (термін навчання – півтора року).
Приймаються особи обох статей,
які мають повну середню освіту.

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 30 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ.
Учні забезпечуються гуртожитком, стипендією, харчуванням.
За довідками звертатись за адресою: вул. Молодіжна, 43, с. Овадне ВолодимирВолинського району Волинської області, 44720, тел. (03342) 92-3-31, факс (03342) 3-49-09.

E-mail: opldptnz@ukr.net
Адреса сайту: http://ovadne.licey.org.ua/

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
Для роботи в Польщі потрібні працівники
на м’ясопереробне підприємство. Оплата
висока. Проживання, харчування та проїзд
за рахунок роботодавця.
Прохання звертатись за тел.:
067 674 41 04 або 067 333 73-93.
ПРИРОДНИЙ КАМІНЬ
ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ
ТА ОБЛИЦЮВАННЯ ЦОКОЛЮ,
ФАСАДУ, ДЕКОРАТИВНОЛАНДШАФТНИХ РОБІТ.
ТЕЛ.: 0503781695, 0671584038.

ПП БУРМАКА Н. П.

15, 22 та 29 вересня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування : анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Федерація профспілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75N11N75, 20N05N55, моб.: 095N808N20N53,
098N388N88N36, 063N241N25N51.
м. Рівне, тел. (0362) 43N57N58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63N16N16, 63N25N28.

Ліцензія Серія АВ № 539362
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ЕЛЕПРОГРАМА
17 — 23 ВЕРЕСНЯ

З цікавою історією!
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телеканалів

■ Футбол

Свої перші преміальні
Роман Яремчук «спустив»
у найближчій цукерні
Фото fakty.ua.

Київський динамівець із 11-літнього віку, він ставав справжнім
«забивайлом» лише тоді, коли опинявся за межами рідного клубу…
Національна збірна України з
футболу дуже вдало стартувала в
дебютному розіграші Ліги націй
УЄФА. В обох переможних поєдинках
– і з Чехією (2:1), і зі Словаччиною
(1:0) – на позиції основного
нападника нашої команди виходив
22-річний гравець бельгійського
«Гента» Роман Яремчук

А на післяматчевій посвяті новач-

жовтні 2016-го юний
« Унападник
зумів «розписатися»
у воротах полтавської
«Ворскли» вже через 7,27
секунди після стартового
свистка!

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

різвище Яремчук добре відоме
середньому та старшому поколінням українських футбольних
уболівальників. Адже у другій половині
1980-х років помітною фігурою київського «Динамо» та збірної СРСР був півзахисник Іван Яремчук (пізніше його ім’я також
не раз гучно виринало в інформаційному
просторі, але вже переважно в контексті
аж ніяк не пов’язаних із футболом скандалів, а, скажімо, як любителя ігрових автоматів).
Щоправда, ці обидва футболісти не
родичі (принаймні близькі), хоча й походять із західних регіонів України: Іван
Яремчук народився на Закарпатті, Роман
Яремчук – у Львові.
Любов до «гри мільйонів» маленькому
Романові прищепив тато-футболіст Олег
Яремчук. Хлопчик тренувався в рідному
Львові. Проте вже в 11-річному віці отримав запрошення перебратися до Києва –

П

Найкращий бомбардир в історії збірної України Андрій Шевченко (48 голів) щиро бажає
Романові Яремчуку побити цей рекорд.

в академію «Динамо». Невдовзі одержав
у столиці і свої перші преміальні… у сумі
30 гривень. Як зізнавався згодом Роман,
«дебютні» гроші, зароблені футболом, він
у той же день «спустив» у найближчому
магазині солодощів – «конвертувавши»
хрусткі банкноти в цілу торбину цукерок!
До речі, кумиром хлопця на довгі роки
стає легендарний швед балканського по-

ПОНЕДІЛОК, 17 ВЕРЕСНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Гон» 06:10 Додолики
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:35
Д/с «Дешевий відпочинок»
10:05 Т/с «Бодо» 11:05, 13:35
Енеїда 11:35 Телепродаж 12:00
Д/ц «Смачні історії» 13:10,
14:30 РадіоДень 14:05 Д/ц
«Незвичайні культури» 15:10
Фольк-music 16:15 Відкривай
Україну з Суспільним 16:55 Д/с
«Дивовижні міста світу» 18:00
Інформаційна година 19:00,
23:40 Своя земля 19:25 Д/ц
«Неповторна природа» 20:30
Пліч-о-пліч 21:25 Новини.
Спорт 21:45 Д/с «Як працюють
машини» 22:40 Д/с «1000 днів
для планети»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:55, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:10 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»

19:20 «Секретні матеріали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:30 «#ШОУЮРИ»
22:30 «Танці з зірками»

лікар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Х/ф «ФОРСАЖ 4»

ІНТЕР

СТБ

02.45 «Богині ефіру» 03.55
Д/п «Павло Попович. Космічні
пригоди» 04.45 «Top Shop»
05.15, 20.00 «Подробиці» 06.00
«Мультфільм» 06.15, 22.30
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 «Новини» 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.10 Т/с «Нехай говорять»
(16+) 12.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛІ
НА ПЛЮЩИСІ» 14.10 Х/ф
«ЄДИНА» 16.10 «Чекай на мене.
Україна» 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.40
Т/с «Повернешся - поговоримо»
00.20 Х/ф «ЛЮДИНАОРКЕСТР» 02.10 «Код доступу»
02.25 «Щоденник вагітної»

05:55, 15:25 Все буде добре!
07:55 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
09:30 Х/ф «ЩАСТЯ ЗА
УГОДОЮ»
13:30 Битва екстрасенсів
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
моря»
20:00, 22:45 Хата на тата 12+

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий

у дорослому футболі йому вдалося, вже
коли потрапив в оренду до ФК «Олександрії». У самобутній команді Володимира
Шарана Яремчук нарешті починає забивати на дорослому рівні. Зокрема, стає автором найшвидшого гола в історії вищого
дивізіону українського футболу! В жовтні
2016-го юний нападник зумів «розписатися» у воротах полтавської «Ворскли»
вже через 7,27 секунди після стартового
свистка!
Яскрава гра юнака не лишається не
поміченою тренерським штабом рідного
«Динамо» – тож незабаром гравець повертається до Києва. Щоправда, у столиці
його «снайперський приціл» знову дає
збій – він поступово програє суперництво за місце у складі своєму «вічному» товаришу-конкуренту Артемові Бєсєдіну.
Ну а невдовзі – в серпні 2017-го – Роман Яремчук опиняється в бельгійському
«Генті», де швидко стає гравцем основного складу й записує на свій рахунок у
дебютному сезоні в Лізі Жупіле відразу
9 м’ячів!
У нинішньому сезоні Яремчук знову
стартував потужно, відзначившись за
«Гент» двома голами в шести поєдинках
першості.
Ці помітні бомбардирські звершення
не могли залишитися поза увагою Андрія
Шевченка та тренерського штабу збірної
України. У матчі зі збірною Чехії в рамках
Ліги націй УЄФА Роман нарешті дебютує у
складі національної команди!

ТБ
НОВИЙ КАНАЛ
06:39, 08:19 Kids Time
06:40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:20 Х/ф «НЕВИНИЩЕНИЙ
ШПИГУН»
10:00 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
12:00 Х/ф «ФОКУС»
14:10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16:10 Х/ф «ТРИНАДЦЯТЬ
ДРУЗІВ ОУШЕНА»
19:00 Х/ф «СУСІДИ НА
СТРЬОМІ»
21:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
23:00 Х/ф «НІЧОГО СОБІ
ПОЇЗДОЧКА»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.00, 13.55 Правда життя
05:35, 19:20 Надзвичайні новини 08.00, 16.00, 21.45 Відчайдушні
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, рибалки 09.00, 20.50 Шалена
21:05 Факти
подорож 09.55 Ілюзії сучасності
09:10 Спорт
11.05 Ризиковане життя 11.40
09:20 Надзвичайні новини.
Код доступу 12.50, 19.40
Підсумки
Речовий доказ 15.05, 23.40
10:15 Антизомбі
Повітряні воїни 16.50, 22.45
11:15 Не дай себе обдурити!
Ідеї, що перевернули світ 17.50
12:15, 13:20 Секретний фронт.
Фантастичні історії 00.40 Скарб.
Дайджест
UA 05.05 Майор «Вихор»
14:05, 16:25 Х/ф «БИТВА
ТИТАНІВ»
К-1
16:50 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
06:30 «TOP SHOP»
20:20 Прорвемось!
07:40 «TiBi Абетка»
21:25 Т/с «Нюхач»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
22:45 Свобода слова

ICTV

ходження Златан Ібрагімович. І хоча до
слави «Ібри Кадабри» українець ще таки
не доріс (бо просто не встиг!), за зростом
наш співвітчизник колоритного шведа
майже наздогнав: у Романа – 191 см проти
195 – у Златана.
У «Динамо» Романа Яремчука із юних
літ вважали великою надією клубу. Щоправда, по-справжньому «засвітитися»

08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
23:00 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
ПЕРЕСАДКИ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 Т/с «Пляжний коп»
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:50, 18:50 «ДжеДАІ»
10:25, 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-3»
14:45 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
16:45 Х/ф «ПІДСТАВА»
21:40 Т/с «Касл-7»
23:25 Т/с «Величний Джо»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 08.15
Д/ф «Дзеркало історії» 09.10
Х/ф «ЗОЛОТИЙ ВЕРЕСЕНЬ»
10.00, 11.15, 16.10, 17.15, 18.10
Перші про головне. Коментарі
12.05 Докаz 13.00, 15.00 Перші
про головне. День. Новини
13.15 Перші про головне.
День. Коментарі 15.15, 19.15

VOX POPULI 16.00 Перші про
головне. День. Дайджест 17.00,
19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 20.00
HARD з Влащенко 21.00 Перші
про головне. Підсумки 21.35
Гра з вогнем 22.30 Гра в класику
з Сергієм Рахманіним 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Якось у лісі»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно

ФУТБОЛ-1
06:00 Ман Сіті - Фулгем.
Чемпіонат Англії
07:45, 21:25 Журнал Ліги
чемпіонів
08:15 Чорноморець - Львів.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 Топ-матч

»

ків разом із Андрієм Цуріковим заводить «Ты беги, беги / Беги на край
земли…» російського гурту «Иванушки International». Народженого в російськомовному Запоріжжі Цурікова
ще якось зрозуміти можна, а ось чого
«Червону руту» (яка напередодні офіційно отримала статус футбольної візитівки збірної) не затягнув львів’янин
на прізвище Яремчук – збагнути таки
значно складніше…

Будемо сподіватися, що то лиш прикрий «прокол», а матчі з Чехією та Словаччиною – останні, в яких нападник Роман Яремчук не «розписався» у воротах
суперників збірної України!
Бо ж Златану Ібрагімовичу скоро остаточно «виходити на пенсію» – хто ж потішить старого «Ібру Кадабру», як не наш
Роман? n

12:00 Кальярі - Мілан. Чемпіонат
Італії
13:50 Евертон - Вест Гем.
Чемпіонат Англії
15:40, 22:45 Футбол NEWS
16:00 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
16:55 Ювентус - Сассуоло.
Чемпіонат Італії
18:45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
19:40 Олександрія - Шахтар.
Чемпіонат України
21:55 LIVE. Саутгемптон Брайтон. Чемпіонат Англії

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 «Енеїда» 13:40 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:10
РадіоДень «Модуль знань» 14:50
Світло 15:45 «Едера» (Лайфхаки
з української мови) 16:08 Д/ф
«Сонар» 17:10 Д/ф «В Україні»
17:36 Д/ф «Волинянин» 18:31
Д/с «Незвичайні культури» 19:20
«Тема дня» («Прямий» ефір)
19:46 «Сонар» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

ЕСПРЕСО

00.00, 03.00, 09.00
UA: РІВНЕ
«Політичний Маринад» 01.00
07.00 Гімн. Ранкове шоу
Вартові Еспресо 01.30,
«Добрий ранок» 07.30, 08.00,
23.00 #Скандали_тижня
08.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 02.00, 06.00 Княжицький
Новини 09.00 Кулінарно04.00, 07.00 «Студія Захід»
літературне шоу «Енеїда»
з Антоном Борковським
13.40 Суботня тема 14.10 Т/Ф
05.00 «Міжнародний огляд» з
«Блукаюча зірка Ісаака Бабеля»
Юрієм Фізером 05.30, 22.00
14.50 «Світло» 14.45 «Лайфхак Поліцейська хвиля 08.00
з української мови» 15.55
Суботній політклуб 09.55, 11.00,
«Едера» Лайфхаки з української 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
літератури 16.10, 19.50 Д/С
17.00, 18.00 Новини 10.05,
«Сонар» 17.10 Д/Ф «Пліч-о-пліч» 15.15 «Погода» з Наталкою
17.40 Т/Ф «Володимир Івасюк.
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
Щоб народитися знову» 18.30
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
Т/С «Надзвичайні культури»
18.15 Коментар 15.30, 22.30
19.25 Тема дня
Ваша Воля 19.00 Великий ефір
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Василя Зими 21.00 «Вердикт»
з Сергієм Руденком 21.55
НОВА ВОЛИНЬ Твій ID-документ 23.30 «Культ:
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок Експрес» з Марією Бурмакою

ТБ

ВІВТОРОК, 18 ВЕРЕСНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Гон» 06:10 Додолики
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:35
Д/с «Дешевий відпочинок»
10:05 Т/с «Бодо» 11:05, 13:35
Енеїда 11:35 Телепродаж 12:00
Д/ц «Смачні історії» 13:10,
14:30 РадіоДень 14:05 Д/ц
«Незвичайні культури» 15:20 Т/с
«Оповідання ХІХ століття» 16:40
Д/с «Щоденники комах» 16:55
Д/с «Дивовижні міста світу»
18:00 Інформаційна година
19:00 Перший на селі 19:25
Д/ц «Неповторна природа»
20:30 Наші гроші 21:25 Новини.
Спорт 21:45 Д/с «Як працюють
машини» 22:40 Д/с «1000 днів
для планети» 23:40 Перша
шпальта

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:00 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»

15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:30 «Модель XL - 2»
23:35 Х/ф «ЕКСТРАСЕНС»

лікар-3»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

СТБ

05:05, 15:25 Все буде добре!
07:00 Х/ф «ЛЮБИТИ Й
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
ВІРИТИ»
«Стосується кожного» 04.45
11:05 Т/с «Анатомія Грей»
«Top Shop» 05.15, 20.00
13:00 Битва екстрасенсів
«Подробиці» 05.55 «Мультфільм» 17:30, 22:00 Вікна-Новини
06.15, 22.30 «Слідство вели... з
18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
МЕГА
Леонідом Каневським» 07.00,
моря»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 20:00, 22:45 МастерШеф 12+
06.00 Бандитський Київ 07.00,
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
13.55 Правда життя 08.00,
23:20 Один за всіх 16+
з Інтером» 10.10 Т/с «Нехай
16.00, 21.45 Відчайдушні рибалки
говорять» (16+) 12.25 Т/с
ICTV
09.00, 20.50 Шалена подорож
«Таїсія» (12+) 14.50, 15.45, 16.45
09.55 Ілюзії сучасності 11.05
05:35,
20:20
Громадянська
«Речдок» 20.40 Т/с «Повернешся
Ризиковане життя 11.40 Код
оборона
- поговоримо» 00.25 Х/ф «ДВОЄ
доступу 12.50, 19.40 Речовий
06:30
Ранок
у
великому
місті
ПІД ДОЩЕМ» (16+) 02.15 «Код
доказ 15.05, 23.40 Повітряні
08:45,
12:45,
15:45,
18:45,
21:10
доступу» 02.30 «Щоденник
воїни 16.50, 22.45, 05.15 Ідеї,
Факти
вагітної»
що перевернули світ 17.50
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Фантастичні історії 00.40
10:10 Прорвемось!
УКРАЇНА
Містична Україна 02.10 Теорія
11:10,
17:30,
21:30
Т/с
«Нюхач»
змови
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12:15,
13:25
Х/ф
«ЦЕНТУРІОН»
Україною
14:55,
16:20
Дизель-шоу
12+
К-1
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:00 Сьогодні
06:30 «TOP SHOP»
23:45 Х/ф «РЕЙС»
09:30 Зірковий шлях
07:40 «TiBi Абетка»
10:30 Реальна містика
НОВИЙ КАНАЛ 07:50 «Чи знаєте ви, що...»
12:30 Т/с «Черговий лікар»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
06:04, 07:19 Kids Time
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»

ІНТЕР

ТБ

СЕРЕДА, 19 ВЕРЕСНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Гон» 06:10 Додолики
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:35
Д/с «Дешевий відпочинок» 10:05
Т/с «Бодо» 11:05, 13:35 Енеїда
11:35 Телепродаж 12:00 Д/ц
«Смачні історії» 13:10 РадіоДень
14:05 Д/ц «Незвичайні культури»
14:30 52 вікенди 15:20 Т/с
«Оповідання ХІХ століття» 16:40
Д/с «Щоденники комах» 16:55
Д/с «Дивовижні міста світу»
18:00 Інформаційна година
19:00 Пліч-о-пліч 19:25 Д/ц
«Неповторна природа» 20:30,
23:40 Складна розмова 21:25
Новини. Спорт 21:45 Д/с «Як
працюють машини» 22:40 Д/с
«1000 днів для планети»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:10 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»

15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 «Чистоnews 2018»
20:30 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:30 «Король десертів»
23:40 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»

УТ-1

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:15 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже

19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

СТБ

07:05 Шоу Оля
08:05 Т/с «Ми такі!»
10:05 Т/с «Кохання напрокат»
14:00 Половинки 16+
15:55 Кохання на виживання 16+
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
19:00 Кохання на виживання
(прем’єра) 16+
21:00 Київ вдень та вночі
(прем’єра) 16+
22:00 Т/с «Чаклунки»
23:00 Х/ф «АНАКОНДА»

05:55, 15:25 Все буде добре!
07:50, 20:00, 22:45 МастерШеф
ІНТЕР
12+
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
11:05 Т/с «Анатомія Грей»
«Стосується кожного» 04.45
13:00 Битва екстрасенсів
«Top Shop» 05.15, 20.00
17:30, 22:00 Вікна-Новини
«Подробиці» 06.00 «Мультфільм» 18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
МЕГА
06.15, 22.40 «Слідство вели... з
моря»
Леонідом Каневським» 07.00,
06.00 Бандитська Одеса 07.00,
23:25 Слідство ведуть
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
13.55, 02.10 Правда життя 08.00
екстрасенси 16+
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Дика Арктика 09.00, 20.50
Інтером» 10.10 Т/с «Повернешся
ICTV
Шалена подорож 09.55 Ілюзії
- поговоримо» 12.25 Т/с «Таїсія»
сучасності 11.05 Ризиковане
05:35, 10:05 Громадянська
(12+) 14.50, 15.45, 16.45
життя 11.40 Код доступу 12.50,
оборона
«Речдок» 20.40 Т/с «Биття серця»
19.40 Речовий доказ 15.05, 23.40
(16+) 00.25 Х/ф «ЕГОЇСТ» (16+) 06:30 Ранок у великому місті
Повітряні воїни 16.00, 21.45
08:45,
12:45,
15:45,
18:45,
21:10
02.15 «Код доступу» 02.35
Відчайдушні рибалки 16.50,
Факти
«Щоденник вагітної»
22.45 Ідеї, що перевернули
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
світ 17.50 Фантастичні історії
11:05,
17:35,
21:30
Т/с
«Нюхач»
УКРАЇНА
00.40 Містична Україна 05.35
12:10, 13:20 Х/ф «РЕЙС»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Бандитський Київ
15:35, 16:20 Дизель-шоу 12+
Україною
20:20
Секретний
фронт
К-1
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
22:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:00 Сьогодні
06:30 «TOP SHOP»
23:50 Х/ф «КРЕЙСЕР»
09:30 Зірковий шлях
07:40 «TiBi Абетка»
10:30 Реальна містика
НОВИЙ КАНАЛ 07:50 «Чи знаєте ви, що...»
12:30 Т/с «Черговий лікар»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
05:49, 07:04 Kids Time
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
05:50
М/с
«Том
і
Джеррі
шоу»
лікар-3»

ЧЕТВЕР, 20 ВЕРЕСНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:10 Додолики
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:35
Д/с «Дешевий відпочинок» 10:05
Т/с «Бодо» 11:05, 13:35 Енеїда
11:35 Телепродаж 12:00 Д/ц
«Смаки культур» 13:10, 14:30
РадіоДень 14:05 Д/ц «Незвичайні
культури» 15:15 Т/с «Оповідання
ХІХ століття» 16:25 Д/ц «Гордість
світу» 16:55 Д/с «Дивовижні
міста світу» 18:00 Інформаційна
година 19:00 #ВУКРАЇНІ 19:25
Д/ц «Неповторна природа» 20:30
Схеми. Корупція в деталях 21:25
Новини. Спорт 21:45 Сильна
доля 22:45 Д/с «1000 днів для
планети» 23:40 Наші гроші

06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Шоу Оля
08:20 Т/с «Ми такі!»
10:20 Т/с «Кохання напрокат»
14:15 Половинки 16+
16:10 Хто проти блондинок? 12+
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
19:00 Хто проти блондинок?
(прем’єра) 12+
21:00 Київ вдень та вночі
(прем’єра) 16+
21:50 Т/с «Чаклунки»
22:50 Х/ф «СВЯЩЕНИК»

ТБ

12:00, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Облом.UA.»
08:55 Т/с «Пляжний коп.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
13:25 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
ГОНЩИК»
15:10 Х/ф «КОНАНРУЙНІВНИК»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:40, 23:25 Т/с «Касл-7»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 08.15,
09.10 Д/ф «Дзеркало історії»
09.55, 11.15, 16.10, 17.15, 18.10
Перші про головне. Коментарі
12.05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 13.00, 15.00 Перші
про головне. День. Новини
13.15 Перші про головне.

12:00, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
14:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
15:15 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-7»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 08.15,
09.10 Д/ф «Дзеркало історії»
09.55, 11.15, 13.15, 16.10,
17.15, 18.10 Перші про головне.
Коментарі 12.05, 20.00 HARD з
Влащенко 13.00, 15.00 Перші
про головне. День. Новини
15.15, 19.15 VOX POPULI 16.00
Перші про головне. День.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші

08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
життя»
19:45 Ток-шоу «Говорить
08:15 Т/с «Ми такі!»
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
19:20 «Секретні матеріали»
Україна»
10:15 Т/с «Кохання напрокат»
Перезавантаження»
20:20 «Чистоnews 2018»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
14:10 Половинки 16+
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай
20:30 Т/с «Школа. Недитячі ігри» 23:20 Контролер
16:00 Хто зверху? 12+
та пекло»
21:30 «Гроші 2018»
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
14:00 «Орел і Решка. Незвідана
СТБ
22:30 «Право на владу 2018»
19:00 Хто зверху? (прем’єра) 12+
Європа»
21:00 Київ вдень та вночі
05:10, 15:25 Все буде добре!
ІНТЕР
2+2
(прем’єра) 16+
07:05 МастерШеф 12+
22:00 Т/с «Чаклунки»
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
10:40 Т/с «Анатомія Грей»
06:00 Мультфільми
23:00 Х/ф «АНАКОНДА 2:
«Стосується кожного» 04.45
12:35 Битва екстрасенсів
08:00, 13:00 Відеобімба
ПОЛЮВАННЯ НА
«Top Shop» 05.15, 20.00
17:30, 22:00 Вікна-Новини
08:55 Т/с «Пляжний коп»
«Подробиці» 05.55 «Мультфільм» 18:00 Т/с «Здамо будиночок біля
КРИВАВУ ОРХІДЕЮ»
09:35, 18:15 «Спецкор»
06.15, 22.30 «Слідство вели... з
моря»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
МЕГА
Леонідом Каневським» 07.00,
20:00, 22:45 Зважені та щасливі
10:55, 17:15 «Загублений світ»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
06.00 Бандитський Київ 07.00,
12+
15:45 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
13.55 Правда життя 08.00
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
з Інтером» 10.10, 12.25 Т/с
ICTV
Жирафи: вартові савани 09.00,
викликом-3»
«Повернешся - поговоримо»
20.50 Шалена подорож 09.55
21:40, 23:25 Т/с «Касл-7»
05:35 Громадянська оборона
12.50 Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО»
Легендарні замки Закарпаття
06:30 Ранок у великому місті
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
11.05 Ризиковане життя
ZIK
08:45,
12:45,
15:45,
18:45,
21:10
20.40 Т/с «Биття серця» (16+)
11.40 Код доступу 12.50,
Факти
07.00
Перші
про головне.
00.20 Х/ф «ПОЛІТ ЗОЛОТОЇ
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 19.40 Речовий доказ 15.05
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
МУШКИ» (16+)
Повітряні воїни 16.00, 21.45
програма «Торбинка чарівника»
10:10 Секретний фронт
Відчайдушні рибалки 16.50,
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
11:10, 17:30, 21:30 Т/с «Нюхач»
УКРАЇНА
22.45 Ідеї, що перевернули світ
головне. Ранок. Новини 08.15,
12:15, 13:25 Х/ф «КРЕЙСЕР»
17.50
Фантастичні
історії
23.40
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09.10 Д/ф «Дзеркало історії»
15:25, 16:20 Дизель-шоу 12+
Вирішальні битви Другої світової 09.25 Добрий ZIK 09.55, 11.15,
Україною
20:20 Інсайдер
00.35 Наші 04.35 Містична
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+ Україна
23:00 Сьогодні
про головне. Коментарі 12.05
23:50 Х/ф «АРМІЯ ТЕМРЯВИ»
09:30 Зірковий шлях
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
К-1
10:30 Реальна містика
13.00, 15.00 Перші про головне.
НОВИЙ КАНАЛ
06:30 «TOP SHOP»
12:30 Т/с «Черговий лікар»
День. Новини 15.15, 19.15
05:59,
07:14
Kids
Time
07:40 «TiBi Абетка»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
VOX POPULI 16.00 Перші про
06:00
М/с
«Том
і
Джеррі
шоу»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
лікар-3»
головне. День. Дайджест 17.00,
07:15 Шоу Оля

День. Коментарі 15.15, 19.15
VOX POPULI 16.00 Перші про
головне. День. Дайджест 17.00,
19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 20.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 21.00
Перші про головне. Підсумки
21.35 Ток-шоу «Злий дім» 23.00
Громадська прокуратура 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «БІБІ ТА ТІНА:
ДІВЧАТА ПРОТИ
ХЛОПЦІВ»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно

ФУТБОЛ-1
06:00, 16:00 «Європейський
WEEKEND»
06:45 Кальярі - Мілан. Чемпіонат
Італії
08:15 Вотфорд - МЮ. Чемпіонат

про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 21.00 Перші про
головне. Підсумки 21.35 Гра Z
вогнем 22.30 Перші другі 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ОСЛЯЧА ШКУРА»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 14:55 Топ-матч
06:10 Ліверпуль - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10 Олександрія - Шахтар.
Чемпіонат України
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:20 Шальке - Порту. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 20.00
Докаz 21.00 Перші про головне.
Підсумки 21.35 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
23.00 Стежками війни 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «БЛАКИТНА
СВІЧКА»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній арешт»
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно

ФУТБОЛ-1
06:00 Шальке - Порту. Ліга
чемпіонів УЄФА
07:45 «Сіткорізи». Чемпіонат
Англії
08:15 Реал - Рома. Ліга
чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 20:40, 22:45
Футбол NEWS

Англії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:20 Чорноморець - Львів.
Чемпіонат України
12:10 «Великий футбол»
13:55 Наполі - Фіорентина.
Чемпіонат Італії
16:45 Тоттенгем - Ліверпуль.
Чемпіонат Англії
18:30 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
19:10 Журнал Ліги чемпіонів
19:40 LIVE. Барселона - ПСВ.
Ліга чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. «Ліга чемпіонів.
ONLINE»

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»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Т/Ф «Доля. Григір Тютюнник» 1 ч.
14.50 «Світло» 15.45 «Лайфхак
з української мови» 15.55
«Едера» Лайфхаки з української
літератури 16.10, 19.45 Д/С
«Незвідані шляхи» 17.10 Токшоу «До справи» 17.35 Д/Ф
«Таємниче місто Гелон» 18.05
Д/Ф «Марко Вовчок. Таємнича
зірка» 18.30 Т/С «Надзвичайні
культури»

12:45 LIVE. Шахтар Гоффенгайм. Юнацька
Ліга УЄФА
15:10 «Сіткорізи». Чемпіонат
Англії. Прем’єра
16:00 Барселона - ПСВ. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:50 Інтер - Тоттенгем. Ліга
чемпіонів УЄФА
19:40 LIVE. Аякс - АЕК. Ліга
чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Реал - Рома. Ліга
чемпіонів УЄФА
23:55 Ман Сіті - Ліон. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра

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»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Т/Ф «Доля. Григір Тютюнник» 2 ч.
14.50 «Світло» 15.45 Лайфхак
з української мови 15.55
«Едера» Лайфхаки з української
літератури 16.10, 19.50 Д/С
«Неповторна природа» 16.35,
20.15 Д/С «Таємниці підводного
світу» 17.10 Програма
розслідувань «Наші гроші» 17.35
Т/Ф «Стефан Турчак. Партитура
долі» 18.05 Т/Ф «Воскові крила
Ікара» 18.30 Т/С «Надзвичайні
культури»

10:25 Ман Сіті - Ліон. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Ліверпуль - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:55 Аякс - АЕК. Ліга чемпіонів
УЄФА
16:05 Шахтар - Гоффенгайм.
Ліга чемпіонів УЄФА
17:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
18:45 «Шлях до Баку»
19:50 LIVE. Динамо (К) - Астана.
Ліга Європи УЄФА
21:50 LIVE. Селтік - Русенборг.
Ліга Європи УЄФА
23:55 Генк - Мальме. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра

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»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Т/Ф «Ігор Білозір. На зламі
епох» 14.50 «Світло» 15.45
«Лайфхаки з української мови»
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 «Василь
Стус. Феномен суток» 18.30 Т/С
«Надзвичайні культури»

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 «За службовим
обов’язком» 13:40 «Тема дня»
14:10 РадіоДень «Модуль знань»
14:50 Світло 15:45 Wise Cow
(100 років історії) 16:08, 19:46
Д/с «Незвідані шляхи» 17:10 «До
справи» 17:26 Д/ф «Жива ватра»
18:31 Д/с «Смаки культур» 19:20
«Тема дня» («Прямий» ефір)
20:40 Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 Великий ефір
Василя Зими 02.00, 08.00, 21.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 Ваша
Воля 03.30 Поліцейська хвиля
04.00 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Воля 04.30 «Міжнародний огляд»
з Юрієм Фізером 05.00 «Культ:
Експрес» з Марією Бурмакою
09.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новини 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.15 Коментар 22.00 Шустрова
Live 23.00 «Досьє» з Сергієм
Руденком

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 «За службовим
обов’язком» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 РадіоДень
«Модуль знань» 14:50 Світло
15:45 Wise Cow (100 років
мистецтва) 16:08, 19:46 Д/с
«Неповторна природа» 16:34,
20:10 Д/с «Таємниці підводного
світу» 17:10 «Наші гроші» 17:36
Д/ф «Служба безпеки ОУН.
«Зачинені двері» 18:31 Д/с
«Смаки культур» 19:20 «Тема
дня» («Прямий» ефір) 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 Великий ефір
Василя Зими 02.00, 08.00, 21.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 Ваша
Воля 03.30 Шустрова Live 04.00
«Досьє» з Сергієм Руденком
05.00 Поліцейська хвиля 09.00
«PRO здоров’я» з Іриною Коваль
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новини 10.05, 15.15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
16.10, 17.10, 18.15 Коментар
22.00 Вартові Еспресо 23.00
Княжицький

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 «За
службовим обов’язком» 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 «20-річчя короля
Войтили» 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 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 Ваша
Воля 03.30, 09.30 Вартові
Еспресо 04.00, 23.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
05.00, 09.00 Шустрова Live
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новини 10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.25 Коментар 18.15
Агро-Експрес 21.00 ПолітКлуб
Віталія Портнікова

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 21 ВЕРЕСНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
21:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:35 Д/с «Дешевий
відпочинок» 10:05 Т/с «Бодо»
11:05, 13:35 Енеїда 11:35
Телепродаж 12:00 Д/ц «Смаки
культур» 13:10, 14:30 РадіоДень
15:15 Т/с «Оповідання ХІХ
століття» 16:25 Д/ц «Гордість
світу» 16:55 Д/с «Дивовижні
міста світу» 18:00 Інформаційна
година 18:50 VoxCheck
19:00 Чудова гра 19:25 Д/ц
«Неповторна природа» 20:30
Перша шпальта 21:25 Новини.
Спорт 21:45 Д/ф «Заміновані
вірністю» 22:45 Д/с «1000 днів
для планети» 23:40 Схеми.
Корупція в деталях

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:05 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»

19:20 «Секретні матеріали»
20:15 «Ліга сміху 2018»
22:20 «#Гуднайтшоу Валерія
Жидкова»

ІНТЕР
02.55 «Щоденник вагітної»
04.25 «Подробиці» 05.05
«Top Shop» 05.35 Мультфільм
06.15, 22.00 «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» 10.30, 12.25 Т/с «Биття
серця» (16+) 14.50, 15.45, 16.45,
01.50 «Речдок» 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 23.50 Х/ф
«ВСЕ МОЖЛИВО»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
11:40 Х/ф «ПІГУЛКА ВІД СЛІЗ»
13:40, 15:30 Т/с «На гойдалці
долі»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Все ще буде»
23:20 Слідами

СУБОТА, 22 ВЕРЕСНЯ
УТ-1
06:00, 09:35 М/с «Гон» 06:30,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 10:05
Відкривай Україну з Суспільним
10:30 Чудова гра 11:00 Сильна
доля 12:00 Х/ф «ЯКІВ» 13:55
Телепродаж 14:20 Казка
«Король Дроздобород» 15:50
Д/ц «Фестивалі планети» 16:20
Т/с «Галерея Вельвет» 19:15
Д/ц «Неповторна природа»
19:55 Д/с «Імперія» 21:25
Вечірнє шоу з Юрієм Марченком
22:10 Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська терція»

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші 2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100»
11:15, 23:15 «Світське життя
2018»
12:20 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертів»
16:30, 21:15 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Українські сенсації»

ІНТЕР
04.05 «Код доступу» 04.25

«Удачний проект» 05.00 «Top
Shop» 05.30 Д/п «Микола
Рибніков. Зима на Зарічній
вулиці» 06.25 Мультфільм
06.50 «Чекай на мене.
Україна» 08.10 Х/ф «ПІЧКИЛАВОЧКИ» 10.10 Х/ф
«КАЛИНА ЧЕРВОНА» 12.20
Х/ф «ПОКЛИЧ МЕНЕ У СВІТЛУ
ДАЛИНУ» 14.20 Х/ф «ПОГАНА
СУСІДКА» 16.20 Т/с «Птаха у
клітці» (16+) 20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий
сезон» 22.15 «Великий
бокс. Олександр Повєткін Ентоні Джошуа» 01.15 Х/ф
«ПОГРАБУВАННЯ КАЗИНО»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «У минулого
в боргу»
16:10, 19:40 Т/с «На краю
кохання»
21:00 Шоу Братів Шумахерів
23:00 Т/с «Вірю. Люблю.
Сподіваюся»

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
07:50 Караоке на Майдані
08:50 Все буде смачно!
10:50 Зважені та щасливі 12+

ТБ

УТ-1

ІНТЕР
03.00 «Код доступу» 03.10
Д/п «Сергій Юрський. Людина
не звідси» 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.30
Х/ф «ТРАВНЕВА НІЧ, АБО
УТОПЛЕНА» 05.30, 20.00
«Подробиці» 06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «БЕЗ РОКУ
ТИЖДЕНЬ» 08.00 «Удачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 2» 11.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
3 сезон» 12.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 13.00
Х/ф «ІГРАШКА» 14.50 Х/ф
«ВИСОКИЙ БЛОНДИН У
ЧОРНОМУ ЧЕРЕВИКУ» 16.30
«Місце зустрічі» 18.00 «Крутіше
всіх. Новий сезон» 20.30 Х/ф
«ТАК НЕ БУВАЄ» 22.30 Х/ф
«ЦЕЙ НЕЗРУЧНИЙ МОМЕНТ»
(16+) 00.20 «Речдок»

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша і ведмідь»
09:55, 11:00, 12:00, 13:00 «Світ
навиворіт - 4: В’єтнам»
13:50 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА»
16:00 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ»
18:30 «#ШОУЮРИ»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:45 «Ліга сміху 2018»

УКРАЇНА
06:50 Сьогодні
07:45 Зірковий шлях
08:40 Т/с «На краю кохання»
12:35 Т/с «Все ще буде»
16:50, 21:00 Т/с «Вір мені»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема

Історична правда з Вахтангом
13:00 Реал - Рома. Ліга чемпіонів
Кіпіані 03.10 Гараж 03.40
УЄФА
Художній фільм 06.15 Shift 06.30 14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
Європа у фокусі
УЄФА. Прем’єра
16:05, 20:50 «Шлях до Баку»
ТЕТ
17:10 Динамо (К) - Астана. Ліга
Європи УЄФА
06.00 Байдиківка
19:00 Арсенал - Ворскла. Ліга
06.30 ТЕТ Мультиранок
Європи УЄФА
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ:
22:50 Барселона - ПСВ. Ліга
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ»
чемпіонів УЄФА
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00 Т/с «Домашній арешт»
UA: РІВНЕ
14.00 Одного разу під Полтавою
07.00 Гімн. Ранкове шоу
15.00 Віталька
«Добрий ранок» 07.30, 08.00,
15.45 Х/ф «САМ УДОМА 2»
08.30, 13.30, 17.00, 19.00,
18.00 Чотири весілля
20.40 Новини 09.00 Х/ф «ЗА
20.00 Сімейка У
СЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ»
21.00 Х/ф «САМ УДОМА 3»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
23.00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР 2:
Т/ф «Всеволод Нестайко.
ПОВЕРНЕННЯ ДО
Родом з дитинства» 14.30
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ
Т/ф «Сімдесятники. Микола
СОЛОМОНА» (16+)
Вінграновський» 14.50 «Світло»

ФУТБОЛ-1
06:00 Ман Сіті - Ліон. Ліга
чемпіонів УЄФА
07:45, 21:35 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:15 Селтік - Русенборг. Ліга
Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 ПАОК - Челсі. Ліга Європи
УЄФА
12:10 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

10.00 М/ф «Енчантімалс. Рідний
дім»
21:00 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ 2:
14:15 Цієї миті рік потому 12+
11.05 М/ф «Шлях до
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
16:15 Хата на тата 12+
Ельдорадо»
23:30 Х/ф «ЧОРНІ МІТКИ»
19:00 Х-Фактор
12.45 Х/ф «БЛАКИТНА
21:55 Т/с «Здамо будиночок
СВІЧКА»
МЕГА
біля моря»
14.00 Чотири весілля
06.00, 02.35 Бандитський
17.15 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР 2:
ICTV
Київ 08.00, 18.30 Таємний код
ПОВЕРНЕННЯ ДО
ZIK
зламаний 10.35 Вирішальні
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ
05:00 Еврика!
битви Другої світової 12.35 Ідеї, 07.00, 09.00 Перші про головне.
СОЛОМОНА» (16+)
05:10, 12:45, 18:45 Факти
що перевернули світ 14.30,
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча 19.00 Одного разу під Полтавою
05:30 Більше ніж правда
00.10
Відчайдушні
рибалки
програма «Торбинка чарівника» 21.00 Сімейка У
07:20 Я зняв!
16.30 Неймовірний риф 21.00 08.00 Вижити в Україні 08.30
23.00 Країна У
09:20 Дизель-шоу 12+
Справжня історія золота 22.05 Громадська прокуратура 09.10
10:45, 11:45 Особливості
Справжні безславні виродки
Перші про головне. Коментарі
ФУТБОЛ-1
національної роботи-3
10.00 Добрий ZIK 10.30,
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 23.10 Дядько Гітлер 01.00
06:00 ПАОК - Челсі. Ліга Європи
Прихована реальність 04.35
22.30 Перша передача 11.00
16:50 Х/ф «ЗАХИСНИК»
УЄФА
Містична Україна
HARD з Влащенко 12.00, 03.25
19:20 Надзвичайні новини.
07:45 Чемпіонат Італії.
Художній
фільм
13.35
Ток-шоу
Підсумки
Передмова до туру
К-1
«Злий дім» 15.05 FACE 2 FACE
20:05 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ»
08:15 Генк - Мальме. Ліга
з Тетяною Даниленко 16.00
06:30
«TOP
SHOP»
22:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
Європи УЄФА
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
07:40 «TiBi Абетка»
ЛІНКОЛЬН:
10:00, 22:15 Футбол NEWS
17.00,
19.00
Перші
про
головне.
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
МИСЛИВЕЦЬ НА
10:25 Шахтар - Гоффенгайм.
Вечір. Новини 17.10 Перші
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
ВАМПІРІВ»
Ліга чемпіонів УЄФА
другі
18.05,
23.30
Історична
11:10 «Ух ти show»
12:10 Арсенал - Ворскла. Ліга
правда з Вахтангом Кіпіані
НОВИЙ КАНАЛ 12:15 М/ф «Союз звірів»
Європи УЄФА
18.45 Місто 19.15 VOX POPULI
14:00 «Орел і Решка. Ювілейний
13:55 Чемпіонат Англії.
05:34, 06:49 Kids Time
20.00 Докаz 21.00 Перші про
сезон»
головне. Деталі 22.00 Стежками
Передмова до туру
05:35 М/с «Лунтик і його друзі»
23:50 Х/ф «ШАЛЕНЕ
війни 23.00, 03.00 Гараж 06.00 14:25 LIVE. Фулгем - Вотфорд.
06:50 Шоу Оля
ВЕСІЛЛЯ»
Євромакс 06.30 Завтра вже
Чемпіонат Англії
10:45 Заробітчани
сьогодні
16:25 LIVE. Парма - Кальярі.
12:45 Хто проти блондинок?
2+2
Чемпіонат Італії
12+
ТЕТ
06:00 Мультфільми
16:45 Футбол Tables
14:40 Хто зверху? 12+
06.00 Байдиківка
17:55 Огляд матчів. Ліга Європи
16:40 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЖИТТІВ» 08:00 «102. Поліція»
08:55 «Загублений світ»
06.30 ТЕТ Мультиранок
УЄФА
18:30 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 23 ВЕРЕСНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 09:35 Х/ф «ЯКІВ»
11:20 Казка «Пастка для котів»
13:00 #ВУКРАЇНІ 13:30 Перший
на селі 14:05 Телепродаж 14:20
Фольк-music 15:50, 22:50 Д/ц
«Незвичайні культури» 16:20 Т/с
«Галерея Вельвет» 19:15, 21:25
Д/ц «Неповторна природа»
19:55 Д/с «Імперія» 22:10
Вечірнє шоу з Юрієм Марченком
23:50 Д/ц «Китайський
живопис»

2+2

06:00 Мультфільми
19:00 Топ-модель (прем’єра) 16+ 08:00, 13:00 «Облом.UA.»
СТБ
21:40 Київ вдень та вночі
05:45 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 Т/с «Пляжний коп»
(прем’єра) 16+
07:40 Х/ф «РІК ЗОЛОТОЇ
09:35, 18:15 «Спецкор»
22:30
Кохання
на
виживання
16+
РИБКИ»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
09:55 Х/ф «УРОКИ
10:55, 17:15 «Загублений світ»
МЕГА
ЗВАБЛЮВАННЯ»
13:50 Т/с «Терра Нова»
06.00 Бандитська Одеса 07.00, 19:25 Т/с «Третього не дано»
11:50 Т/с «Розлучниця»
13.55 Правда життя 08.00
17:30, 22:00 Вікна-Новини
23:05 «Змішані єдиноборства.
18:00 Т/с «Здамо будиночок біля Неймовірний риф 09.00, 20.50
UFC. «Найкраще.
Шалена подорож 09.55 Там,
моря»
Колекція
де
нас
нема
11.05
Ризиковане
20:00 Цієї миті рік потому 12+
найвидовищніших
життя
11.40
Код
доступу
12.50,
22:45 Ультиматум 16+
нокаутів»
19.40 Речовий доказ 15.05
Повітряні
воїни
16.00,
21.45
ICTV
ZIK
Відчайдушні рибалки 16.50,
07.00
Перші
про
головне.
05:35 Громадянська оборона
22.45 Ідеї, що перевернули
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
06:30 Ранок у великому місті
світ 17.50 Фантастичні історії
програма «Торбинка чарівника»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10 23.40 Вирішальні битви Другої
Факти
світової 00.40 Місця сили 03.45 08.00, 09.00, 11.00 Перші про
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Прокляття відьом 04.35 Містична головне. Ранок. Новини 08.15,
09.10 Д/ф «Дзеркало історії»
10:00 Інсайдер
Україна
09.55, 11.15, 13.15, 16.10,
11:00, 17:35 Т/с «Нюхач»
17.15, 18.10, 21.35 Перші про
12:05, 13:20 Х/ф «ЧОРНИЙ
К-1
головне. Коментарі 12.05 HARD
ЯСТРУБ»
06:30 «TOP SHOP»
з Влащенко 13.00, 15.00 Перші
16:20, 21:30 Дизель-шоу 12+
07:40 «TiBi Абетка»
про головне. День. Новини
20:20 Антизомбі
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
15.15, 19.15 VOX POPULI 16.00
Перші про головне. День.
НОВИЙ КАНАЛ 08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
05:54, 07:44 Kids Time
12:00, 21:00 «Орел і Решка.
про головне. Вечір. Новини
05:55 М/с «Том і Джеррі шоу»
Перезавантаження»
18.00 Перші про головне. Вечір.
07:45 Шоу Оля
13:00, 20:00 «Орел і Решка. Рай Дайджест 20.00 FACE 2 FACE
08:45 Київ вдень та вночі 16+
та пекло»
з Тетяною Даниленко 21.00
12:30 Т/с «Чаклунки»
14:00 «Орел і Решка. Незвідана Перші про головне. Підсумки
15:30 Топ-модель 16+
22.30 Вижити в Україні 23.00
Європа»
18:00 Шоу Оля (прем’єра)
Документальний фільм 23.30

23:10 Т/с «Не зрікаються
люблячи»

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Здамо будиночок
біля моря»
09:00 Все буде смачно!
10:00 Караоке на Майдані
11:00 Хата на тата 12+
13:50 МастерШеф 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:10 Х-Фактор

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Інсайдер
07:50 Т/с «Відділ 44»
13:00 Х/ф «ЗАХИСНИК»
14:50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»
16:50 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ»
20:35 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВІДЬОМ»
22:55 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ВІДЬОМ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35 Стендап-шоу
06:30, 07:45 Kids Time
06:35 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Т/с «Чаклунки»
10:45 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
12:45 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ»
15:30 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ 2:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
18:00 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
21:00 Х/ф «ІНФЕРНО»
23:30 Х/ф «ВАТИКАНСЬКІ
ЗАПИСИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.45, 18.30 Таємний код
зламаний 10.15 Вирішальні
битви Другої світової 12.20
Справжня історія золота
13.25 Справжні безславні
виродки 14.35 Дядько Гітлер
15.35 Ідеї, що перевернули
світ 16.30 Неймовірний риф
17.35 Жирафи: вартові савани
21.00 Секретні території 23.00
Фантастичні історії 00.50
Відчайдушні рибалки 01.45
Містична Україна 03.15 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»

13:05 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 1. Ілюзія
полювання»
17:15 Х/ф «ГОНЩИК»
19:30 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
БАНГКОК»
21:30 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ВІЙНИ»

08:15, 12:30 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:10 «Ух ти show»
10:50 М/ф «Союз звірів»
13:30 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона та телевізор-2»
09:00 «Він, вона та телевізор»
10:50 Х/ф «ГОНЩИК»
13:05 Т/с «Третього не дано»
16:50 9 тур ЧУ з футболу
«Динамо» -«Десна»
19:05 Х/ф «І ГРИМНУВ ГРІМ»
21:05 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Торбинка чарівника»
08.05, 18.05 Перші другі 09.00
Перші про головне. Деталі
10.00 Стежками війни 10.30,
22.30 Перша передача 11.00
Докаz 12.00, 03.45 Художній
фільм 13.45 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 14.45 Добрий ZIK
15.10 Громадська прокуратура
15.40 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 17.00,
19.00, 21.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 17.10 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко

19.10 HARD з Влащенко 20.05,
21.10 Гра Z вогнем 22.00
Вижити в Україні 23.00, 02.45
Гараж 23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ТЕТ

15.45 «Лайфхаки з української
мови» 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

18:50 Світ Прем’єр-ліги.
Чемпіонат Англії
19:20 LIVE. Брайтон - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
21:25 LIVE. Сампдорія - Інтер.
Чемпіонат Італії
23:25 Топ-матч
23:40 Маріуполь - Олександрія.
Чемпіонат України

UA: РІВНЕ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.35 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда»
13.30 «Лайфхаки з української
мови» 13.40 Тема дня 14.10
Програма «Розсекречена
історія» 15.10 Т/ф «Гнат Юра.
На перехресті часу» 16.05
Культурна афіша здорової
людини 16.35 Д/ф «Війна
химер» 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

16:00 Журнал Ліги чемпіонів
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Шахтар Чорноморець.
Чемпіонат України
19:25 LIVE. Ворскла - Зоря.
Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол»
23:00 Мілан - Аталанта.
Чемпіонат Італії.
Прем’єра

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф «ПРИГОДИ
ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА»
13.30 Чотири весілля
UA: РІВНЕ
17.00 Х/ф «САМ УДОМА 3»
19.00 Одного разу під Полтавою 07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 Школа Мері Поппінс
21.00 Сімейка У
08.30 Ранкове шоу «Добрий
23.00 Країна У
ранок». Дайджест 09.35
ФУТБОЛ-1
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 13.30 «Лайфхаки
06:00 Фулгем - Вотфорд.
з української мови» 13.40
Чемпіонат Англії
Суботня тема 14.10, 19.00
07:45 Світ Прем’єр-ліги.
Програма «Розсекречена
Чемпіонат Англії
історія» 15.10 «Букоголіки»
08:15 Арсенал-Київ - Олімпік.
15.36 Фолькмюзик 16.40
Чемпіонат України
«Фолькмюзик. Діти» 17.20 «Хто
10:00, 15:40, 20:15 Футбол
в домі хазяїн» 17.45 Кіновол
NEWS
18.05 Д/ф «Неповторна
10:20 Журнал Ліги чемпіонів.
природа» 18.35 Д/ф«Таємниці
Прем’єра
підводного світу» 19.50
10:50 Брайтон - Тоттенгем.
Візитівки Карпат 20.00 Д/ф
Чемпіонат Англії
«Незвідані шляхи»
12:35 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
13:25 LIVE. Торіно - Наполі.
НОВА ВОЛИНЬ
Чемпіонат Італії
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
14:15, 17:45 Футбол Tables
08:00 «Школа Мері Поппінс»
15:25 Топ-матч
08:15, 17:20 «Хто в домі

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Серіал «За службовим
обов’язком» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 РадіоДень.
«Модуль знань» 14:50 Світло
15:45 Wise Cow (100 років
літератури) 16:08, 19:46 Д/с
«Неповторна природа» 16:34,
20:12 Д/с «Таємниці підводного
світу» 17:10 «Схеми. Корупція в
деталях» 17:36 «Протилежний
погляд. Live». («Прямий» ефір)
18:31 Д/с «Смаки культур»
19:20 «Звіти. Наживо». Медична
реформа. Звітуватиме начальник
управління охорони здоров’я
Волинської ОДА І.Ващенюк.
(«Прямий» ефір) 20:40 Новини.
Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 Великий
ефір Василя Зими 02.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 Ваша
Воля 03.30, 23.00 Поліцейська
хвиля 04.00, 08.05 Княжицький
05.00 Вартові Еспресо 08.00
Твій ID-документ 09.00 «Досьє» з
Сергієм Руденком 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новини 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 Коментар 21.00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
22.00 #Скандали_тижня 23.30
Шустрова Live

здорової людини» 16:35
Художній фільм 18:05 Д/ф
«Сонар» 19:00 Новини.
Сурдопереклад 19:30 «Тема
дня» 20:00 Гала-концерт
Міжнародного фестивалю
фольклору «Берегиня - 2018»

ЕСПРЕСО
00.00 Великий ефір Василя
Зими 02.00, 07.00 ПолітКлуб
Віталія Портнікова 03.30,
05.30 Ваша Воля 04.00,
23.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 05.00, 11.05, 21.30
Шустрова Live 06.00, 13.30
Вартові Еспресо 06.30, 16.30
#Скандали_тижня 08.30
Поліцейська хвиля 09.00, 11.30
«Культ: Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Подорожуй
вдома» 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 12.10, 14.05, 15.10,
17.05, 18.10 Коментар 13.05,
21.00 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 14.30 «Успішні
в Україні» 15.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Воля 16.05
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 19.05 Суботній
політклуб 20.00 «Політичний
Маринад» 22.00 «Досьє» з
Сергієм Руденком

хазяїн?» 08:30 «Ранок «Нової
Волині» 09:34 «Енеїда» 13:30
«Едера» 13:40 «Тема дня»
14:10 «Розсекречена історія»
15:10 «Букоголіки» 15:36 Фольк
- music 16:40 Фольк - music.
Діти 17:46 Кіновол 18:06 Д/с
«Неповторна природа» 18:32
Д/с «Таємниці підводного світу»
19:00 «Протилежний погляд.
Live» 19:55 «Візитівки Карпат»
20:00 Д/с «Незвідані шляхи»

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний Маринад» 01.00
Поліцейська хвиля 01.30, 16.30
Шустрова Live 02.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 04.00
ПолітКлуб Віталія Портнікова
05.30 Вартові Еспресо 06.00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо Воля
06.30, 11.05 Суботній політклуб
07.30 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.30 «Подорожуй
вдома» 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новини 10.10,
21.00 Княжицький 12.10,
14.05, 15.10, 16.05, 17.05, 18.10
Коментар 13.05, 23.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
14.30 «Успішні в Україні» 15.30,
22.30 «Я це дивлюся» 19.05
«Досьє» з Сергієм Руденком
22.00 «Людина і право» з
Борисом Захаровим
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n Професіонали
з людьми треба вміти слухати й бачити.
А коли щось не так на душі, входжу в себе,
щоб не вийти із себе. Тобто закриваюся
у своїй мушлі, аби перечекати.

Фото з архіву Тетяни ХОЛКОВСЬКОЇ.

«ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ — ВИСТАВИ
ДЛЯ ДІТЕЙ»

Така різна, але завжди – справжня.

«МИ ГРАЄМО ІНШИХ ЛЮДЕЙ,
АЛЕ ПЛАЧЕМО СВОЇМИ СЛІЗЬМИ»
Артистка драми Тетяна Холковська (на фото) — інтелектуальна й
багатогранна особистість — про дитячу мрію, дорослу дружбу,
любов до професії і багатюще театральне життя
Лариса ЗАНЮК

«ТАТО ПОБАЖАВ,
ЩОБ Я НЕ ВСТУПИЛА
НА АКТОРСЬКИЙ, А ПОТІМ ЗРОЗУМІВ,
ЩО ЦЕ — МОЄ ПОКЛИКАННЯ»

— Генетично я мала бути вчителькою, може, і стала б нею, — міркує пані
Тетяна з російськомовної сім’ї педагогів
зі Слов’янська, яка переїхала в Червоноград. — Але якось театр Марії Заньковецької прибув до нас на гастролі, я танцювала
в народному колективі та вручала акторам
хліб–сіль. Задивилася на Ларису Кадирову, тепер лауреата Шевченківської премії,
професора, а тоді — молоду актрису. Я написала їй зворушливого листа, вона мені
відповіла, це надихнуло, і в 9–му класі повідомила батькам, що хочу бути акторкою.
Тато побажав… щоб я не вступила, бо театр у нашій родині вважали чимось надто
високим. Уже пізніше, коли батько з матір’ю побачили мене в головній ролі, зрозуміли, що це моє. Так вийшло, що Лариса
Кадирова викладала у мене в театральній
студії при театрі ім. Марії Заньковецької.
Я влаштувалася завідувачем літературної частини у Волинському музично–драматичному театрі, а на сцені дебютувала
в ролі Агнічки у драмі «Не все котові масниця».
Вона закінчила Московський інститут
театрального мистецтва ім. Анатолія Луначарського, який дуже її збагатив. Трохи
працювала в Київському театрі ім. Панаса Саксаганського, але 38 років віддала Волинському театру, зіграла тут понад
40 ролей у більш як 60 виставах. Донна
Хуана (у «Переваги від зневаги»), Прочанка (в «Світанковій феї»), Марія Антонівна
(в «Ревізорі»), Вчителька («Здрастуйте,
батьки»), «Людка–«людоїдка» («Прости
і помилуй»), Кочубеїха («Одкровення
від Мазепи»), англійська королева («Річард III»)… Багатюще й «казкове» життя,
де була і Принцесою, і Поганкою, Бідою,
Зозулею, Котом, Курочкою Рябою…
А ще — мала на Волинському радіо
авторський проект–альманах «Абетка для
дорослих», читала поезію на телебаченні у «Вечірньому інтермецо», вела творчі
зустрічі, концерти… Та основною магією
свого життя, попри всі захоплення, вважала театр.
— Це справді магія… Коли виходиш до глядача — забуваєш про все.
Бо справжній актор не відчуває незруч-

ностей, – розповідає актриса. – І навіть
не помічає, як повністю віддає себе… Ми
граємо інших людей, але плачемо своїми
слізьми, голос зриваємо, очі софітами садимо. За статистикою середній вік актора — 42 роки…
— Напевно, нешкідливої роботи
взагалі не буває…
— Але акторська — у всіх на виду, і гля-

не має знати,
« Глядач
що в нас на душі. З болем
згадую, як помер дідусь,
а мені випало грати
комедійну роль. Заміни
не було. І я грала, і всі
сміялися.

»

дач не має знати, що в нас на душі. З болем згадую, як помер дідусь, а мені випало грати комедійну роль. Заміни не було.
І я грала, і всі сміялися. Трагічну роль теж
маю виконати так, щоб усі мені повірили.
Є такий термін «афективна пам’ять» —
пам’ять почуттів. Згадую те, що боліло
мені, і проживаю трагедію героїні, як свою.
«НАЙВАЖЧА РОЛЬ — КОМІСАРКИ
ЛЮДКИ, ЯКА ВІДБИРАЛА ХЛІБ У ТИХ,
З КИМ У ДИТИНСТВІ ПЛЕЛА ВІНОЧКИ»

— А як вам дається образ негативного героя?
— У виставі про голодомор «Прости
й помилуй» грала комісарку Людку, яка
відбирала хліб в односельчан. Щоб бути
переконливою, треба уявити, чому героїня стала такою. Я мусила виправдовувати
поведінку цієї жахливої людини як адвокат. Що має статися, аби зненавидіти тих,
з ким у дитинстві плела віночки? Це найскладніша роль, яку довелося зіграти.
Якось на гастролях чоловік на першому
ряду пригрозив: «Хай–но ти вийдеш!»
А один підліток вийшов на сцену, обійняв
мене і каже: «Все одно ви найкраща». Жахливо грати зло, але це професійна необхідність.
— Як ставитеся до імпровізацій?
— В актора є вивчений текст і малюнок
ролі, тому імпровізувати — це неповага
до партнера. Можна додати інтонацію,
наприклад «я тебе кохаю» сказати так, що
це матиме багато відтінків.
— Розкажіть трохи про своє хобі,
знаю, що маєте їх декілька.

— Можливо, я була б непоганим педагогом, — усміхається акторка, — дякую
батькам, що вони не наполягали, а я таки
працюю зі студентами в технічному виші.
Полюбляю фотографувати — цікаво,
як зупиняється мить. Пишу вірші, трохи
малюю, граю на гітарі. Усі ці захоплення
привносять радість у наші будні. На роботі — спілкування, а вдома — усамітнення й
мовчанка, вони теж іноді потрібні.
— Пані Тетяно, а важко дружити
з акторами? Не заважає суперництво?
Для мене театр — це родина, тут
проводжу більшу частину свого життя,
у цій гримерці я найстарша, але дуже
люблю молодь і горджуся тим, що в театрі її багато — талановитої, працьовитої. Про кожного хочеться сказати добре
слово. Важливо розмовляти однаково
і з костюмером, і з керівником, бо головне — не лише аплодисменти, а й дружня
атмосфера. Якщо зустрілася не твоя людина — просто відійди від неї. У театрі так
буває, що з кимось не контактуєш, а тобі
з ним — «любов грати», тому треба на цей
час увійти в ситуацію партнера.
Ще у першій виставі «Не все котові
масниця» зріднилися з народною артисткою України Людмилою Приходько, вона
грала мою маму. Ми зійшлися в поглядах
на життя, мистецтво. Вважаю її своїм педагогом і близькою подругою, вона вміє
допомогти порадою. Дуже ціную головного режисера Михайла Ілляшенка, з яким
пропрацювала багато років, люблю його
вистави «Ревізор», «Нічний сторож і праля», «Здрастуйте, батьки». У спілкуванні
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— Дехто вважає театр лицедійством і чимось несерйозним. Як донести до глядача те, що у спектаклях
багато відповідей на запитання життя?
— Не все, що сіємо й садимо, виростає. Хоча робити це треба. До речі, отой
шикарний фон на сцені — зоряне небо —
нашому театрові подарував Ігор Палиця,
бо культуру треба підтримувати. Фразу
«Коли гримлять гармати — музи мовчать»
придумала людина, яка хотіла, щоб гармати гриміли. П’єси ставилися і під час
Другої світової, і під час Чорнобильської
катастрофи. Чому? Бо це додавало душевних сил. 15 років працюю в технічному
університеті в центрі культури й мистецтв,
пишу сценарії, веду клуб любителів поезії.
Серед «технарів» є такі творчі діти! Мене
підтримував колись ректор Віктор Божидарнік, тепер — Петро Савчук. Хтось ходить на «95 квартал», купує шалено дорогі
квитки на концерти зірок, які співають під
фонограму, щоб потім похвалитися, — зайва витрата. До театру потрібно дітей привчати змалку. Шкода, що зараз немає обговорення вистав, де глядачам з акторами
можна спілкуватися.
— Тобто ви готові до зустрічей
у школах, якби вас запросили?
— Завжди відгукуюся, бо дуже люблю дітей і багато ролей для них зіграла.
Це вищий пілотаж, бо перед ними треба
викладатися сповна, більше, ніж перед
дорослими. Шкодую, що свого часу трохи не додала уваги своїм дітям. Чоловік
був волейболістом, а моя малеча казала, що в нас усі грають: тато — в спортзалі,
а мама — на сцені.
— Які б іще ролі хотілося зіграти?
— Так вийшло, що не грала Чехова,
Шекспіра. Та не нарікаю, бо всього не осилиш. Але доля була щедрою до мене,
і я за все вдячна: за злети і падіння, за унікальну можливість торкатися одного
з найкращих мистецтв світу — театру.
ВІД РЕДАКЦІЇ:
На сьогодні пані Тетяна потребує допомоги,
хоч категорично відмовляється про це говорити. На сайті театру є інформація про те, що їй потрібна термінова операція — ендопротезування
кульшового суглоба вартістю 100 000 грн. Родина не спроможна зібрати такі кошти. Тому
просимо небайдужих допомогти. Віримо, вона
ще покине палицю і гратиме на сцені.
Для юридичних осіб:
МФО 303398 ЄДРПОУ 09303328 рахунок
26 25 75 00 65 97 84.
Для приватних осіб:
Номер картки «Ощадбанк» 5274–1000–
0467–8005; «ПриватБанк» 4731–2171–1008–
9933 (Холковська Тетяна Юхимівна). n
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www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продається будинок з усіма гос-

l Куплю шини 240 х 508 («всюди-

подарськими спорудами. Є газ, вода,
0.25 га землі (с. Борочиче Горохівського району). Тел.: 096 92 61 943,
066 39 02 195.
l Продається 2–кімнатна квартира
в новобудові (73,8 кв. м, індивідуальне опалення). Ціна 700 000 грн. Тел.
066 66 06 303.
l Продається цегляний газифікований будинок мансардного типу
(114 кв. м, 5 кімнат, усі зручності). Є усі
надвірні споруди, газифікована літня
кухня, на подвір’ї — гараж з підвалом.
Ціна 1 740 000 грн (с. Великий Омеляник Луцького району). Тел. 095 03 64
636.
l Продається житловий цегляний
будинок (92.6 кв. м, 5 кімнат, газ,
вода). Є літня кухня, дачний будинок,
2 хліви, 2 льохи, земельна ділянка
(0.15 га). Зручний доїзд. Ціна договірна (м. Берестечко Горохівського
району). Тел. 097 43 03 725.
l Продається у м. Рожище незавершене будівництво з усіма надвірними спорудами. Є земельна ділянка
(0,25 га). Ціна договірна. Тел. 096 13
18 055 (після 18.00).
l Продається у м. Берестечко Горохівського району житловий будинок
(70 кв. м, 4 вмебльовані кімнати, газовий котел, водогін). Є господарські
споруди, інвентар, земельна ділянка
(30 соток). Усе в доброму стані. Ціна
договірна. Тел. 050 41 71 725.
l Продається у с. Підгайці Луцького району кімната в гуртожитку
(32 кв. м, перший поверх). Можна під
комерційну діяльність. Тел.: 096 62 14
316, 099 33 68 120.
l Продається дерев’яний житловий
газифікований будинок. Є вода, газифікована літня кухня, погріб, хлів,
садок, 50 соток землі. Зручний доїзд
(с. Бережанка Горохівського району).
Тел.: 050 24 69 802, 099 19 97 628.
l Продається цегляний будинок у
с. Суховоля (20 км від Луцька). Є погріб, хліви, колодязь, 50 соток городу.
Ціна 250 000 грн. Тел.: 098 07 36 892,
066 84 59 765.
l Продається у с. Римачі Любомльського району будинок із земельною
ділянкою (0.25 га). Є усі надвірні споруди (гараж, літня кухня, хлів, льох,
колодязь). Усе приватизоване. Ціна
договірна. Розгляну інші варіанти
(обмін на квартиру в м. Вараш). Тел.
096 97 44 135.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Недорого продається земельна
ділянка (0,25 га) під забудову у с. Копачівка Рожищенського району. Є усі
документи. Тел. 067 74 40 542.

хід»). Тел. 096 24 22 020.
l Продається автомобіль УАЗ-469 Б,
1983 р. в., у робочому стані. Тел.: 097
92 21 500, 099 22 61 254.
l Продається комплект запчастин
до автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24
22 020.
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 Продається дискова борона (причіпна) до трактора МТЗ. Тел. 099 08
39 018.
l Продається комплект запчастин
до трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продається комплект запчастин
до трактора ДТ-75. Тел. 096 24 22 020.
l Продається трактор Т-25 (без
двигуна), є кабіна, нова гума. Ціна
38 000 грн. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор Т-40 АМ,
нова гума, у дуже доброму стані. Недорого. Тел. 096 80 48 733.
l Продається причіп тракторний
2 ПТС-4 у доброму стані. Недорого.
Тел. 066 38 05 887.
l Недорого продається трактор
Т-16 М у доброму робочому стані.
Ціна договірна. Тел. 066 38 05 882.
l Продається трактор ЮМЗ-6, велика кабіна, у доброму стані (м. Горохів).
Тел.: 050 95 15 625, 096 16 24 287.
l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, у доброму стані.
Можлива доставка. Тел.: 066 34 56
267, 098 64 06 233.
l Недорого продається трактор
Т-25, привезений з-за кордону, у
дуже доброму технічному стані. Тел.:
066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продається культиватор «Аврора», 8 к. с, є фреза, стартер, у доброму робочому стані. Ціна 21 750 грн
(с. Великий Омеляник Луцького району). Тел. 050 22 38 203.
l Продам: гноєрозкидач ПРТ-10,
причіп 2 ПТС-9, причіп — трейлер,
борону БДН-3.0, подрібнювач зерна
ДКУ-2.0. Тел. 050 10 47 238.
l Продається картоплезбиральний
комбайн «Анна» у доброму стані, готовий до роботи. Тел. 097 05 32 948.
l Продається
картоплекопачка
до трактора (виробник — Польща).
Можлива доставка. Тел. 096 96 95
596.
l Продається навісна зернова сівалка до трактора, привезена з Польщі. Можлива доставка. Тел. 096 96 95
596.

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.

l Продам картоплекопачку в доброму стані (польського виробництва).
Можлива доставка. Тел. 097 90 64
286.
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 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 Куплю снопи з очерету або жита
для покриття даху хати. Тел. 050 54
78 524.
l Продається віз (з інвентарем) у
Ківерцівському районі. Тел. 050 96 79
213.
l Продам недорого пару бджолосімей (Горохівський район). Тел. 096 54
41 019.
l Продам терміново бруси, дошки
у Ківерцівському районі. Тел. 050 96
79 213.
l Продам піноблоки (20 х 30 х 60,
12 х 30 х 60) та шлакоблоки. Можлива
доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72
82 946.
l Продам: торфобрикет, вугілля,
щебінь, пісок. Послуги автомобілем
(самоскид). Тел.: 050 43 84 608, 098
48 13 899, (0332) 24-34-23.
l Продам: жом, 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: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099
33 74 034, 096 99 43 100.
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l Продам: жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), 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: жом, 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 корову і телицю. Тел.: 066
78 68 799, 098 26 99 892.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75
859.
l Продається корова (тільна 6-м
телям) у с. Боровичі Маневицького
району. Ціна 13 000 грн. Тел. 098 09
75 263.
l Продам лошицю (1 рік 6 міс.) у
с. Смолигів Луцького району. Тел. 066
43 88 318.
l Дорого куплю ВРХ, коней, биків,
дорізи. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32
639.
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 Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Продаються у Ківерцівському районі живі гуси (20 шт., ціна 275 грн/ шт.)
та коза (ціна договірна). Тел. 050 96
79 213.
l Куплю зерно. Тел. 096 00 06 711.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні
відвали (с. Пожарки Рожищенського
району). Тел.: 050 67 75 709, 096 91
07 885.
l Перекриваю дахи (покраска,
монтаж, демонтаж), а також утеплюю будинки (Горохівський район). Тел. 096 89 86 406.
l Візьму доглядальницю за жінкою
похилого віку у с. Сьомаки Луцького
району. Тел. 095 64 52 733.
l Надаю послуги по збиранню цукрових буряків комбайном «Холмер». Тел.: 066 69 22 450, 095 43 54
092.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений студентський квиток
(серія ВС № 11165137), виданий Коледжем технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки на ім’я
Стасюк Олександра Андріївна, вважати недійсним.
l Загублений диплом (серія ВК
№ 26324129), виданий Львівським
національним медичним університетом ім. Данила Галицького на ім’я
Прогонюк Наталія Ярославівна, вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток,
виданий 8 вересня 2016 р. Ківерцівським медичним коледжем на ім’я
Вовк Валентина Володимирівна, вважати недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, CУМУЄМО...
17 вересня виповнюється рік, як раптова смерть забрала від
нас дорогого сина,
брата, чоловіка, тата, учасника АТО
Андрія
Сергійовича
ВОЙТОВИЧА.
Тяжкий біль втрати
ятрить наші серця. Пробач, любий, що не змогли захистити

й вберегти. Ніколи не зможемо тебе
забути. Ти був добрим та безкорисливим. Низько схиляємо голови перед
твоєю світлою пам’яттю.
Плачуть квіти на могилі,
Спадає краплями роса.
Тебе вернути ми не в силі,
А біль із днями не згаса.
Царство Небесне і вічний
спокій. Хто знав Андрія — згадайте і помоліться!
Рідні та близькі.
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n Є такий хлопець!
Фото з архіву Віталія КРИСИКА.

ни. Усього п’ять етапів випробування.
На місці, куди, за підрахунками
вальників, має впасти дерево, ставлять
кілки. Вершина майстерності — коли
сосна при падінні забиває кілок у землю. Це й оцінювалося найвищими балами. Одночасно зверталася увага на
дотримання правил техніки безпеки,
оскільки у житті загроза може чатувати
на лісоруба під будь–яким деревом. За
словами Віталія Крисика, пошкоджена
деревина втрачає свої технічні якості.
— Найстрашніше працювати на вітровалах, буреломах. Там бувають різні
випадки. Ризик збільшується в рази, —
з власного досвіду розповідає п’ятиразовий переможець змагань. — Зламані, похилені дерева валити слід згідно
зі спеціальною технологією. Інакше дерево може просто розколотися. А тому
їх не можна різати, як звичайні.
Водночас Віталій переконує, що і

є одна відмінність:
« Удіднассадив,
а я — ріжу, —
«Бути першим – приємно і почесно», – зізнається переможець.

Найкращий лісоруб Волині
дерева також садить
Віталій Крисик із ДП «Городоцьке лісове господарство»,
що на Маневиччині, уже 5 літ поспіль утримує титул короля
ісоруб — справжня чоловіча професія, бо їй властивий колосальний ризик, величезні фізичні та психологічні навантаження. І за
роки ця справа мало чим змінилася, хіба що сокири замінили
удосконаленими бензопилами. Віталій Крисик — вальник лісу шостого
розряду — найвищого ступеня професійності в цій галузі. Більше того,
цьогоріч він уп’яте поспіль переміг серед колег на Волині і представляв
наш край на всеукраїнському конкурсі, де посів 15-те місце

Л

Людмила ВЛАСЮК

«НАША РОБОТА — ДРУГА У СВІТІ
ЗА НЕБЕЗПЕЧНІСТЮ
ПІСЛЯ ШАХТАРЯ, АЛЕ Я ЇЇ ЛЮБЛЮ»

— Отакі змагання: хто краще валить
ліс? — усміхаючись, каже переможець
і володар 15 тисяч гривень призових —
високий статний хлопчина із щирим та
добрим поглядом. — Конкурс проходив на території Турійського лісгоспу,
де ми пиляли дерева, обрізали сучки
та демонстрували майстерність із бен-

жартує Віталій. — Але
якщо бути серйозним,
то кожне дерево, як
і будь-яка рослина, має
свій період стиглості.

Дідусь Степан Кирилович і у 81 переймається лісовими справами:
і порадить, і пожурить.

зопилою. Втім, реальна робота і складніша, і цікавіша, бо передбачає природні умови, а до змагань підходиш
більше як спортсмен. Та все одно бути
першим — почесно і приємно.
Лісоруб у підготовці бензопили до
роботи, зрізуванні на швидкість сучків показав справжню віртуозність.
Відзначився й у звалюванні дерева —
поклав сосну стовбуром майже прямісінько на контрольний кілочок. Чоловік,
між іншим, зауважує, що робота вальника лісу посідає друге місце у світі

за небезпечністю після шахтаря, але
він любить свою професію. Підтримка
дружини Юлії та обійми півторарічної
донечки Оленки надихають чоловіка
найбільше і додають сил. А ще він отримує вагомий досвід від свого дідуся.
— Дід Степан Кирилович працював майстром лісу, має 49 літ стажу за
плечима. Він і зараз, у 81 рік, ходить
лісовими стежками і робить зауваження. Однак у нас є одна відмінність: дід
садив, а я — ріжу, — жартує Віталій.
— Але якщо бути серйозним, то кожне
дерево, як і будь–яка рослина, має свій
період стиглості.
«ВЕРШИНА МАЙСТЕРНОСТІ —
КОЛИ СОСНА ПРИ ПАДІННІ
ЗАБИВАЄ КІЛОК У ЗЕМЛЮ»

На змаганнях необхідно було на
швидкість скласти бензопилу, повалити дерева й розрізати їх на рівні части-

садить лісові рослини, не лише ріже,
адже замість кожного свіжого пня має
з’явитися майбутнє деревце. Але люди
по–різному до цього ставляться. Одне
слово, лісоруб у декого викликає страх.
Тому й потрібні такі змагання, аби більшість зрозуміла, що кожна професія
має своє призначення і майстерність.
— На обласному конкурсі у мене
практично немає ніякого хвилювання,
почуваю себе впевнено, — розповідає
Віталій. — Щоб не втратити бали, дотримуюсь вимог. Найголовніше, щоб
спиляне дерево впало у потрібному
напрямку. Я вже дев’ять разів був на
змаганнях: 5 — на обласних і 5 — на
всеукраїнських, де переймав досвід
найкращих вальників лісу з різних регіонів. Минулого року від десятого місця
мене відділяло лише два бали. За результатами з 19–ї наблизився до 11–ї
сходинки. Там багато що залежить і від
удачі, навіть півсекунди має значення.
Цьогоріч на Київщині у Тетерівському
лісгоспі хотів потрапити у десятку кращих, але, на жаль, маю 15–ту позицію.
У змаганнях брали участь люди, які їздять на світові конкурси лісорубів, тому
свої шанси оцінював реально. У них
уже відпрацьовані рухи, спеціалізоване знаряддя. А це важливо. n
Р

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
– Відколи ви почали захоплюватися
парашутним спортом?
– Чесно кажучи, як тільки побачив, що
горить і другий двигун...
:)) :)) :))
Матч. Коментатор:
– Небезпечний момент, нападник
виходить один на один із воротарем! Удар!
Удар! Ще удар! Та-ак... Такого прочухана
воротар не отримував уже давно...

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
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:)) :)) :))
Кореспондент запитує провінційного
пенсіонера:
– У чому ви зберігаєте свої заощадження?
– У задній кишені штанів...
:)) :)) :))
50 % українців із задоволенням винесли
б на вилах нардепів із Верховної Ради. 30% —
зробили б це без задоволення. Решта ще не
визначилася – з якими почуттями пішли б на це.
:)) :)) :))
У дитини перші шкільні батьківські
збори. Попередили, що треба взяти з собою
паспорт. Мабуть, відразу будемо оформляти
кредит.

Газета виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
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