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n Знай наших!

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.
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Дякую за те,
що творите
Людину!
Шановні педагоги!
Ві
ро о серця вітаю вас із професійВід щирого
ним святом — Днем учителя!
Низький уклін вам за натхненну й самовіддану працю. За вашу непохитну віру
в кожного свого вихованця. За ваше розуміння, підтримку, мудрість і добро. За наше
уле, теперішнє і майбутнє. Ви творите
минуле,
дину, ви вчите нові покоління бути кращиЛюдину,
ми за попередні!
Дякую
ю за ваш професійний
п ф сійний
виг і б
бажаю Божої благоподвиг
обра!
даті та до
добра!
З по
овагою
повагою
ор ПА
АЛИЦЯ,
Ігор
ПАЛИЦЯ,
голова
Воли
инської
Волинської
ласно
ої ради,
обласної
засно
овник
засновник
Фон
нду
Фонду
«Тільк
ки
«Тільки
разом».
азом»».

Шановна освітянська
родино!

Тато передав доньці свої хліборобські гени.

17-річна АЛІНА НІКІТЮК
УМІЄ ОРАТИ, СІЯТИ І МРІЄ СТАТИ…
МЕХАНІЗАТОРОМ

Щиро вітаю вас із професійним святом.
Нехай кожен день вашої праці буде щедрим
на успіхи і добро. Бажаю, щоб зерна, засіяні
вами, проросли знаннями, творчістю, патріотизмом і людяністю в учнях. Зичу благополуччя і достатку у сім’ях та гідного пошанування від держави.
З глибокою повагою
і вдячністю
народний депутат
України
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ.

Цю симпатичну школярку біля трактора я сфотографувала не задля ефектної світлини.
URSUR — улюблений «компаньйон» дівчини, яка народилася і виросла в сім’ї відомого
в Горохівському районі фермера Віктора Нікітюка. Жителі Пустомитів часто бачили
її ще змалку на батькових руках за кермом потужної машини
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Доброго дня
вам, люди!

5 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.25, захід — 18.47, тривалість дня —
11.23).
Місяць у Леві. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Петро, Феофан, Федір, Макар,
Олександр, Микола.
6 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.27, захід — 18.45, тривалість дня —
11.18).
Місяць у Леві, Діві. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Іван, Петро, Раїна, Іраїда, Раїса,
Інокентій, Микола.

Кактуси пана Зеновія взимку тягнуться під стелю,
а влітку — до неба

вою незвичну домашню колекцію природолюб
збирав десятиліттями — має якусь непоясненну
любов до них. І звідусіль, де бував за кордоном,
привозив «колючі» сувеніри: з Чоргорії, Хорватії, де вони
ростуть просто на вулиці, як у нас ялини.
— Ці високі в мене зацвіли вперше цього року, — радіє пан Зеновій і фотографується на згадку біля товстого
стовбура з квіткою неймовірної краси. — Клімат змінився, і рослини це відчувають. Цьому, що на світлині, вже
років 8 чи 9, а його мамі — три десятки літ.
— Як він такий вимахав, якось особливого догляду потребує? — запитую.
— Та ні, кактуси не вибагливі, у зимовий період узагалі
їх поливаю раз чи два на тиждень. У моїй кімнаті вони —
до стелі, а зять жартує, що завезе їх колись у Гаразджу, —
добродушно усміхається пан Зеновій. — Ви бачили б, як
ми цього кактуса на зиму заносимо із онуком у лежачому
положенні в хату. Думаю собі, що вони забирають погану
енергію, тому такі високі. У мене їх із десяток, одного вже
зрізав, бо не вміщався в кімнату. Навіть не знаю, як вони
називаються, але ношуся з ними: весною — на вулицю,
весени — в хату. Як заносимо? Та обгортаємо ганчіркою
згори і знизу, і в лежачому положенні з онуком переносимо рослину в потрібне місце. Ділюся з тими, хто, як і я, їх
дуже любить. Кажуть, кактуси нерви заспокоюють.

С

На Луцькому ринку сільська бабуся продавала яблука. Готова
була віддати за безцінь, аби не тягнути важку сумку назад
додому. Але садовина і городина цьогоріч щедро вродила в
усіх, від фруктів і овочів прилавки вгиналися, продавців було
більше, як покупців
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

окуштуйте, які солодкі, добрі, — смикала старенька за
рукав. — Я навіть на проїзд
грошей не вторгувала, не варт
було і добиратися за 30 кілометрів. Але ж душа болить,
що такі яблука, як золото, а
пропадають. Люди хоч худобу
годують, а я хазяйства вже не
маю…
У волинських садках і

—П

справді гілля вгинається від
дорідних плодів. І земля попід деревами щедро встелена
ними. Псуються, гниють рум’яні яблука й соковиті груші, бо
з’їсти їх сільським жителям несила, а збути ніде.
— Колись, у старі часи,
приїжджали заготівельники,
приймали садовину, навіть вишні можна було здати. Копійки
платили, але ж не пропадало…
Переробляли на соки, вино. А
тепер консервні заводи пороз-

7 ЖОВТНЯ

Фото з особистого архіву Зеновія КОВАЛЬЧУКА.

Якщо хтось розповідає про ці квіти, то уявляю
невеличкі зелені їжачки на комп’ютерному
столі чи на підвіконні, а тут — ціла плантація
високих, як у тропіках, рослин. Такі височезні
кактуси вирощує лучанин Зеновій Ковальчук
(на фото)

«Дав Бог урожай, та нема в людей
кебети ним скористатися»

www.volyn.com.ua

Сонце (схід — 7.29, захід — 18.43, тривалість дня —
11.14).
Місяць у Діві. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Владислав, Данило, Давид.
8 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.30, захід — 18.41, тривалість дня —
11.11).
Місяць у Діві, Терезах. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Герман, Сергій, Єфросинія, Панас,
Євген, Остап.
9 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.32, захід — 18.38, тривалість дня —
11.06).
Місяць у Терезах. 29–1–2 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Тихін, Кіра.

n Прогноз погоди

«Ця осінь така, як чудна
на
перезріла панна, —
То дарує вам усміх,
то хусточку мочить слізьми»…

валювали. От і виходить — дав
Бог урожай, та нема в людей
кебети ним скористатися, —
зітхала жінка.
Так воно і є. Купуємо дітям,
онукам фарбоване й ароматизоване хімічними добавками
пійло у красивих пакетах, яке
тільки називається соком. Часто бідкаємося, що харчування бідне на вітаміни. Нарікаємо, що натуральних, здорових
продуктів у наших супермаркетах годі знайти. А по екологічно чистих, органічних, як
тепер модно казати, фруктах
топчемося. Ніхто в державі й
не згадує про переробну промисловість, нема кому подбати, щоб яблука й груші потрапляли до споживачів і у вигляді
якісних, корисних джемів, соків, компотів…

Немає у світі професії настільки важливої,
як вчительська!
Часто ми забуваємо, що педагог — не просто людина, яка навчає нас читати,
писати, рахувати. Найцінніше, що він нам дарує, — знання, як бути справжньою
людиною.
Ми щиро вдячні своїм наставникам за цю мудру науку. Але цю вдячність маємо не тільки висловлювати під час привітань 1 вересня чи у
День вчителя, а втілювати у справах.
Треба докорінно змінити саму культуру ставлення до
вчительської професії. Сьогодні слід зробити ставку на
о
інтелект, інноваційний розвиток, на побудову нового
суспільства. І саме від вчителя, від викладача вели-чезною мірою залежить, чи вдасться нам це зробити.
м
Піклування про вчителів, сприйняття їхніх проблем
ьі запитів, як своїх власних, допомога і турбота — тільве
ки так зможемо вивести освіту на належне й важливе
місце.
рця
Зі святом, дорогі наші наставники! Від усього серця
вдячна вам за вашу невтому працю.
гою
З повагою
КО.
Юлія ТИМОШЕНКО.

Такими словами поетеси Мар’яни Савки можна
описати погоду цих днів. За народним календарем
5 жовтня вшановується пам’ять святих пророка
Іони і Фоки, єпископа Синопійського. З давніх–
давен цей день називається Фока Вітроградар. Про
те, коли очікувати першого снігу, наші пращури
передвіщали за березовим листям: якщо до цього
дня лист із берези не опав повністю, сніг укриє
землю пізно
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко,
5–6 жовтня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер
південно–східний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря 5–го вночі — 1—6 градусів тепла, на грунті заморозки від нуля до мінус 4, вдень — 12—17
градусів тепла, 6–го вдень — плюс 16–21 градус.
7–8–го — мінлива хмарність, уночі без істотних опадів. Вітер південний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7 жовтня —4—9, вдень — 16—21
градус із позначкою «плюс». 8–го — 6—14, вдень —
14—19 градусів тепла. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 5 жовтня було 1966 року — плюс 25,
найхолодніше 1979–го — мінус 2 градуси.
У Рівному 5–9 жовтня опадів не передбачається.
Температура повітря 5–го — 4–15
градусів тепла, 6–го — 5–20, 7–8–го
— від 8 до 20, 9–го — 9–18 градусів із
позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.

Низький уклін за любов до справи і багатство душі!
Шановні освітяни Волині!
Щиро вітаємо вас із професійним
святом — Днем працівників освіти.
Завдяки самовідданому служінню обраній справі, невтомному творчому пошуку,
педагогічній майстерності та безкорисливому добру, яке наставник повсякчас дарує
своїм вихованцям, твориться майбутнє нашої держави. Професія вчителя об’єднує
людей щирих помислів, гарячих сердець,
високих почуттів. Дорогі педагоги! Ви невтомно
плекаєте
невто
покоління талановимолоде покол
тих і успішних
громадян
успі
нашої держави, віддаючи
даюч вихованцям
тепло
тепл сердець та
скарби
скарб своїх знань.
Вам
Ва вірять, вас
люблять
і шал
нують. Ваші
випускники

будують і захищають Україну, а ваші учні готуються підхопити естафету творення. Низький уклін вам за професіоналізм, витримку,
за любов до обраної справи, самовідданість
і багатство душі. Хай засіяна невтомною
працею освітянська нива урожаїть новими
талантами, яскравими особистостями та
визначними перемогами й здобутками в
житті, а слово вчителя буде завжди святим і
чистим на землі! Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпного натхнення, безхмарних
благословенних днів, нових педагогічних
звершень заради рідного краю та незалежної України!
З повагою
начальник управління освіти, науки
та молоді Волинської облдержадміністрації
Людмила ПЛАХОТНА,
голова Волинської обласної організації
профспілки працівників освіти
і науки України
Василь ГРАНОВСЬКИЙ.

www.volyn.com.ua
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n А ви як думаєте?
Фото radiosvoboda.org.

Волині
« Нау Зимненському
монастирі змінили
всю охорону. Замість
місцевих завезли
людей спортивної
статури.

»

«ВІД КОГО БОРОНИТИ? ТУРКИ З ТАТАРАМИ
НІБИ НЕ НАБЛИЖАЮТЬСЯ…»
У зв’язку з імовірним наданням Українській православній церкві Томосу намісник Свято-Успенської
Почаївської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Володимир закликав вірян бути
готовими, щоб її фізично захистити. Від кого треба обороняти лавру і чи підете ви її захищати?
Володимир КАРПУК,
народний депутат
України
V та VI скликань
(м. Луцьк):
— Є цікавий екскурс
в історію. В радянський
період були закриті
і Києво-Печерська лавра, і Святогірська. Але функціонувала Почаївська.
Тому що в усі часи робилося все для
того, щоб Почаївська лавра збереглася як форпост «русского міра», як маленький Кремль на території України.
А якщо брати царські часи, то існувала
така чорносотенна монархістська організація, як «Союз русского народа».
Її Почаївський відділ очолював архімандрит Віталій Максименко. Його
діяльність була більш агресивною,
ніж навіть сумнозвісних Київського
та Одеського відділів. А коли стало
відомо про відречення імператора,
архімандрит Віталій поїхав у царську ставку в Могильов, щоб особисто просити царя залишитись. Потім
цей талановитий церковний діяч був
направлений у Сполучені Штати, де
хотів створити «русскую Америку».
Тобто, Почаївська лавра — це маленький Кремль, в усі часи. І її «здача»
для Москви означала б втрату могутнього плацдарму «русского міра». Я б
це розглядав навіть у геополітичному аспекті. Тому на конфлікт вони підуть. І до цього треба ставитися дуже
і дуже серйозно. А Службі безпеки
України серйозно працювати.
Олександр
СКІПАЛЬСЬКИЙ,
екс-заступник
голови СБУ (м. Київ):
— Хочу нагадати, що я відкрито говорю на цю тему із
1995 року, коли отримав офіційний російський документ про роль московської церкви
у поневоленні України. Це була доповідна Євгена Примакова, на той
час керівника Служби зовнішньої
розвідки Росії, президенту Єльцину. У документі церква називалась
як один із найбільш вагомих важелів
утримання України в орбіті Москви…
А в контексті заяви настоятеля Почаївської лаври хочу зауважити, що
навіть на Волині у Зимненському
монастирі змінили всю охорону. Замість місцевих завезли людей спортивної статури. А невже ви не розу-

мієте, що таке змінити охорону?..
Не знаю, чим займаються правоохоронні органи, але я, маючи досвід,
вважаю, що в період надання Томосу
наші силовики повинні бути у підвищеній бойовій готовності. Бо московське навколорелігійне підпілля
обов’язково робитиме провокації…
Кому мають належати лаври? Вони
не є власністю ні Московського патріархату, ні Київського. Вони належать державі, яка надає їх в оренду.
Розцінки для своєї церкви за законом
— одні, для чужої — інші. Хай роблять
вибір… Але держава має все тримати
під контролем, щоб не було протистояння. Бо страждати від тих провокацій Москви в першу чергу будуть
українці.
Петро ПАНЧУК,
народний артист
України, лауреат
Шевченківської
премії, уродженець
села Лобачівка
Горохівського району
(м. Київ):
— Чесно кажучи, запитання бліцопитування для мене дещо несподіване, бо не бачу загрози для лаври.
Ви скажіть мені, хто буде на неї нападати, і я скажу вам, чи піду її захищати. Я не проти надання Томосу,
але все має відбуватися в «законному
полі», якщо такими мирськими словами можна говорити про релігію. Треба дотримуватися вироблених віками
правил, щоб потім не було претензій
до новоутвореної церкви.
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Питання Томосу
збурило в суспільстві
широку дискусію. Загалом я вітаю такі суперечки, бо в них народжується істина. Хочу вірити, що і з цієї дискусії
ми вийдемо єдині, станемо сильніші,
і в Україні як незалежній державі буде
незалежна Українська православна
церква. Можливо, хтось хотів би розколоти суспільство провокаціями,
деструктивом. Москва як уособлення агресивної імперії в найгіршому її
прояві боротиметься за кожен сантиметр зони впливу. Це боротьба
і за душі, і за кошти. Щодо майна,
то вже публічно зроблено заяви, що

саме церковні громади, люди, вирішуватимуть питання приналежності
до конфесії. Поміркованість, виваженість, толерантність — це те, що потрібно протиставити ворожій імперській машині, яка маніпулює життям
українських громадян і нашої держави. З приводу того, чи піду захищати
лавру у випадку її штурму, відповідь:
«Ні». Бо штурму не буде, як би цього
комусь не хотілось.
Богдан БУТКЕВИЧ,
журналіст, блогер,
ведучий ЕСПРЕСО TV
(м. Київ):
— Що значить —
обороняти? Від кого
і на яких підставах?
Це не їхня власність
— і крапка! Ситуацію найкраще ілюструє приклад із життя, коли до квартирантів приходить власник житла
і пропонує його звільнити. Тоді вони
забирають свої манатки — лише свої
— і йдуть. Так само і з лаврою — вона
є власністю держави Україна. Звичайно, це все потрібно робити максимально без насильства, щоб не
створювати «картинку» для Кремля.
Думаю, з нашого боку вистачає мудрих людей, які це розуміють. До того
ж, надання Томосу, переконаний,
призведе до того, що з московської
церкви почнеться ренегатство, хоча
швидко це все відбуватися не буде.
Орест
ХМЕЛЬОВСЬКИЙ,
філософ, митець
(смт Локачі):
— Якщо й захищати, то від віруючих, бо
це історична спадщина
народу. Довкола Почаївської лаври ведуться політичні ігри
на релігійній основі. Хтось хоче збурити народ, розсварити його. Через
те й не пішов би захищати лавру, якби
й платили великі гроші. І не тільки через це. Як на мене, то народу не потрібна жодна церква, бо вона провідниця кабали, а релігія — одна з форм
уярмлення свідомості. Якщо вдатись
до історії, то українці ніколи не мали
церкви, віри в когось або в щось. Для
народу віра була як метод впорядкування життя. А церква веде його
у глухий кут і України там нема. Зрештою, якщо хочемо збудувати сильну
державу, маємо з’єднати всі церкви
в одну єдину незалежну.

Дмитро МОРОЗ,
редактор
громадськополітичної районної
газети «Ратнівщина»
(смт Ратне):
– А від кого захищати? Турки з татарами
нібито до неї не наближаються. Тому
я захищати її не піду.
Олег ТОЧИНСЬКИЙ,
прес-секретар
Волинської єпархії
УПЦ МП (м. Луцьк):
— Протягом останніх місяців очільник
УПЦ КП неодноразово
заявляв про те, що після надання Томосу Почаївська та Києво-Печерська лаври відійдуть у їхню
власність. Оскільки обидві лаври були
і є чоловічими монастирями УПЦ, у нас
виникає закономірне запитання. Яким
чином Філарет і його прибічники будуть
реалізовувати своє право власності на
ці обителі? Виходячи з подій останніх
чотирьох років, коли у нашої Церкви
силоміць було відібрано більше 40 храмів, розуміємо, що це можливо лише
шляхом фізичного захоплення, яке,
звісно ж, не матиме під собою жодних
законних підстав. Відтак ми, звичайно
ж, мусимо якось реагувати на подібні
виклики. Як це буде відбуватись, мені
важко сказати. Проте особисто для
себе вирішив уже давно: якщо під стінами Почаївської лаври творитиметься
якесь беззаконня, я буду в межах цих
стін. І, так — я буду захищати Почаївську лавру.
Андрій ТУРАК,
директор ПОСП
ім. Тараса Шевченка,
депутат обласної
ради (с. Угринів
Горохівського
району):
— Від кого він хоче
її обороняти? Від українців? Не бачу
в цьому логіки. Московські священики
вже забрехалися так, що далі нікуди.
Навіщо в Україні обороняти українську
лавру від українців? Вона повинна бути
наша. Цю святиню треба обороняти від
Кирила та Путіна. Заклик фізично захищати монастир — це спроба знайти
привід для провокації. Та сама гібридна війна, тільки на церковному фронті.
Провокації ще триватимуть якийсь час,
але, думаю, у нашого народу вистачить розуму відійти від Путіна.
Микола МЕЛЬНИК,
пенсіонер, який
завдяки своїм
«100 друзям»
збудував у рідному
селі Замостя
Маневицького
району церкву
Рівноапостольної
Марії Магдалини (м. Луцьк):
— У Почаївській лаврі я був не раз.
Їхав, щоб поставити свічку, помолитися, здоров’я у Господа попросити.
І ставало легше і фізично, й духовно.
Бо це — святе місце, намолене століттями. А відносно того, чи піду захищати
лавру? Я б не хотів, щоб до цього дійшло, бо це вже було б не по-Божому.
Питання релігії дуже делікатне. Це та
сфера духовного життя, де не можна одноосібно (навіть якщо це Президент) вирішувати за людей, яка їм
церква потрібна. На мою думку, якраз
це питання мало б бути поставлене на
всеукраїнському референдумі, щоб
віряни самі висловили свою думку.
Про себе скажу, що останнім часом
став якоюсь мірою невіруючим чоловіком, набачившись, що у церковному житті править бізнес. Маючи Бога
в душі, можу сам помолитися, навіть не
йдучи до храму. У кімнаті висить ікона
святого Миколая — його я й сповідую.
Закінчення на с. 4
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Віктор УКОЛОВ,
політолог, колишній журналіст,
народний депутат Верховної Ради
VI скликання, колонка на сайті
ін
інтернет–видання «Українська правда»

Отруєний екс-шпигун Сергій Скрипаль
вітав окупацію Криму
Британський журналіст Марк Урбан у своїй книзі The Skripal Files розповів, що колишній співробітник
ГРУ Російської Федерації, який утік до Великобританії, підтримує політику Кремля щодо Києва
Фото rbc.ua і grom-ua.org.

Василь РОГУЦЬКИЙ

устрічі і бесіди, на яких
грунтується книга,
відбулися влітку
2017 року, коли Сергій
Скрипаль жив у своєму
будинку в Солсбері. За
словами журналіста, більшу частину дня екс–шпигун
дивився передачі російського «Первого канала»
і наслідував кремлівське
трактування у багатьох
питаннях. Росіянину, як
стверджує автор книги, навіть важко було змиритися
з думкою, що він сам став
жертвою Кремля.

З

Юлія ТИМОШЕНКО:
«Перше, що ми зробимо, —
ліквідуємо НАК «Нафтогаз»
як непотрібного
посередника».

Юрій БОЙКО: «Нафтогаз» керується
незрозумілою наглядовою
радою, де є іноземці. Це реальна
загроза... Чинне керівництво
«Нафтогазу» — на вихід».

Окрім пані Тимошенко,
«Нафтогаз»
не влаштовує
і Юрія Бойка
Звичайно, у штабі «Батьківщини» це пояснять
чим завгодно, навіть збігом обставин, але
через два дні після заяви Юлії Володимирівни
про необхідність ліквідувати «Нафтогаз» на
українську компанію напав Юрій Бойко
а Погоджувальній
раді він заявив: «Нафтогаз» керується
незрозумілою наглядовою
радою, де є іноземці. Це
реальна загроза національній безпеці. Чинне керівництво «Нафтогазу» — на
вихід».
Що може об’єднувати
екс–регіонала, який до

Н

«Газпром» поверне Україні
свої борги. Однак, на думку
спеціалістів, це маніпуляція.
Зокрема, комерційний
директор «Нафтогазу»
Юрій Вітренко попереджає:
«Оскільки мова йде
про контрактні відносини
між двома компаніями,

«Нафтогазу» не дасть змоги
« Ліквідація
Україні отримати мільярди доларів
від «Газпрому».

початку війни не приховував своїх проросійських
поглядів, і ту, яку вивела
із в’язниці наша Революція гідності?
Відповідь на це запитання можуть дати хіба
справжні журналісти–розслідувачі, а не блогери. Я
ж констатую лише майже
синхронний напад двох
політиків на «Нафтогаз»,
якому російський «Газпром» уже боргує 2,6 млрд
доларів. А за словами Юрія
Вітренка, у «Нафтогазу»
є перспективи виграшу в
«Газпрому» ще 12 мільярдів
доларів.
Минулої п’ятниці була
невдала спроба спростування від Юлії Тимошенко,
яка запевнила, що і після
ліквідації «Нафтогазу»

»
«Нафтогазом» та «Газпромом», то ліквідація «Нафтогазу» не дасть змоги
Україні отримати ці гроші
від «Газпрому».
І наостанок спогад
Віктора Балоги, який в інтерв’ю «Українській правді»
підтвердив слова екс–президента Віктора Ющенка, що Юлія Тимошенко
пропонувала призначити
послом до Москви Віктора
Медведчука:
«У мене була за дорученням президента зустріч
із паном Медведчуком і
пані Тимошенко. На цій
зустрічі також був пан Григорій Суркіс. Тому Ющенко
сказав вам правду».
Як кажуть, без коментарів, тільки факти для
роздумів… n

України у
« Щодо
більшості росіян
думка спільна:
право на існування
вона не має.

»

Скрипаль підтримував
незаконну окупацію Криму
в 2014 році, зневажливо висловлювався про українців,
називаючи їх «вівцями, яким
потрібен хороший пастух».
Він також відмовився вірити,
що російські війська таємно
брали участь у бойових діях

Лише нещодавно світ дізнався, ким був пан Скрипаль.

на Сході України, сказавши,
що «якби вони це зробили,
то швидко дійшли б до Києва», зазначає Урбан.
Що ж, як відомо, будьякий російський демократ
чи опозиціонер і навіть шпигун–перебіжчик закінчується
на українському питанні.
Тобто, щодо України у більшості з них думка спільна:
право на існування вона не
має.

P. S. Раніше стало
відомо, що Сергій Скрипаль до 2017 року працював на розвідки чотирьох
країн НАТО. Його разом із
дочкою отруїли 4 березня
речовиною «Новачок» у
британському Солсбері.
Офіційний Лондон звинуватив у цьому злочині Росію. Далі Велика Британія
і ще 27 країн вислали
російських дипломатів. n

■ А ви як думаєте?

«Від кого боронити?
Турки з татарами ніби не наближаються…»
Закінчення. Початок на с. 3
Денис П’ЯТИГОРЕЦЬ,
заступник голови Волинської
обласної державної
адміністрації (м. Луцьк):
— Я не розумію, до чого
закликає владика: від кого
захищати? Робити такі заяви
немає жодних підстав! Тому
про це треба запитати самого митрополита Володимира, щоб він пояснив. Сьогодні
навмисне роздмухують цю ідею, що надання Томосу Українській православній церкві
відразу призведе до заборони Московського патріархату й почнуть штурмувати їхні
храми. Такі чутки активно поширюють у церковних колах. Як державний чиновник я переконаний: нинішня влада не буде вдаватися
до радикальних дій та переслідувати громадян за релігійні погляди. У нас всі конфесії
рівні перед законом.
Ігор ТЕРЕЩЕНКО,
голова Прилісненської ОТГ
(с. Прилісне Маневицького
району):
— Я вважаю, що надання
Томосу Українській православній церкві має відбуватися
мирним шляхом. Не бачу наявних причин, щоб насильницьким способом
змінювати статус церкви. Ми у Прилісному
маємо храм Московського патріархату. І якщо
враховувати думку жителів, їх задовільняє та
церква. І це не через приналежність до котрогось із патріархатів, а через священнослужителя — отця Юрія Волкова, якого надзвичайно поважають у всьому Маневицькому районі

всі маємо вірити в Бога, а не
« Ми
перетворювати це все на політичні
суперечки і війни.
»
парафіяни обох церков. Ця людина притягує
до себе — і віряни йдуть молитися до храму.
Тому я вважаю, що обороняти лавру немає
потреби. Ми всі маємо вірити в Бога, а не перетворювати це все на політичні суперечки
і війни.
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України, генералмайор, начальник Київського
військового ліцею ім. Івана
Богуна (м. Київ):
— Це фантазії московитів,
що їх буде хтось захищати.
Хіба що якісь проплачені та
найняті «тітушки». Почаївська лавра в Україні
й повинна належати українському народові,
а не московській церкві. Якщо деяким попам та продажним проросійським політикам
і народним депутатам це не подобається, то
нехай відправляються «за поребрик». Наша
держава не втручається у релігійні справи й
ставиться толерантно до всіх конфесій, але
в сучасній європейській Україні має бути незалежна Українська православна церква.
Бліц провели
Сергій НАУМУК, Кость ГАРБАРЧУК,
Лариса ЗАНЮК, Людмила ВЛАСЮК,
Катерина ЗУБЧУК, Мирослава КОЗЮПА,
Василь УЛІЦЬКИЙ,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Тамара ТРОФИМЧУК. n
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Олександр ШЕВЧЕНКО:
«ПЕРЕМОГА В ПРАЙМЕРІЗ НА ВОЛИНІ ДЛЯ МЕНЕ
СИМВОЛІЧНА, БО САМЕ ТУТ ЗАРОДИЛАСЯ УПА»
Фото з партійного сайту УКРОПу.

УКРОП першим серед політичних сил в Україні проводить
публічні президентські внутрішньопартійні вибори
Слово «праймеріз»
для волинян нове,
тому багато кому
не зрозуміле. Та після
минулої п’ятниці
мешканці Волині чітко
усвідомили, що воно
означає. Численна
команда укропівців
та прихильників партії
з різних куточків
регіону зібралася
на захід у Луцьку,
аби поспілкуватися
з претендентами,
які беруть участь
у президентських
перегонах, і самим
вирішити, хто з них
достойний боротьби
за головний пост
держави

нарешті завершитися у березні 2019 року».
Схожу ситуацію в медицині змалювала й народний
депутат Ірина Констанкевич.
Анонсована реформа охорони
здоров’я на практиці позбавила людей, у першу чергу селян, права на медичну допомогу. Намагаючись виправити
цю несправедливість, партія
УКРОП організовує виїзди
у села мобільних бригад лікарів. А в Луцьку для покращення медичної допомоги вагітним жінкам і новонародженим
дітям відкриється перинатальний центр. Цими справами команда УКРОПу на Волині засвідчує, що якісні зміни
можливі. Така ж битва наразі
триває й в освіті. Народні депутати від політсили зареєстрували велику кількість законопроектів, які стосуються
якісних зрушень в українській
школі.
«ТІЛЬКИ РАЗОМ І З БОЖОЮ
ПОМІЧЧЮ МИ ЗМОЖЕМО
ДОМОГТИСЯ КРАЩОГО
ЖИТТЯ»

Наталка ЧОВНИК

«СЬОГОДНІ В ЦІЙ ЗАЛІ
ПОЧИНАЄМО БОРОТЬБУ
ПАТРІОТІВ ЗА КРАЇНУ»

Обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка був переповнений членами партії й знаними в Україні
людьми. Привертав увагу високий чоловік із суворим поглядом — видатний письменник Василь Шкляр, який уже
давно став обличчям «Укра-

може стати
« Україна
найкращою в Європі,
адже має для цього
усе необхідне —
транспортне
сполучення, море,
людей, які люблять
і вміють
працювати.

»

їнського об’єднання патріотів
– УКРОП». Впізнали волиняни
й колишнього генерального
консула України в Стамбулі — пана Богдана Яременка.
За часів Віктора Януковича він
став чи не єдиним із дипломатів, хто підтримав протестувальників на Майдані. Крім
того, в залі була присутня верхівка УКРОПу — голова партії,
народний депутат Тарас Батенко, член політради, голова
Волинської обласної ради Ігор
Палиця, а також народний депутат Ірина Констанкевич.
Вітальне слово на праймеріз виголосив Василь Шкляр,
зазначивши, що в Луцьку розпочинається не просто черговий етап внутрішньопартійних
виборів, а новий етап битви
за Україну. «Ця боротьба точиться в усьому світі — від
Константинополя до Вашингтона, від Брюсселя до Москви.
Але в її епіцентрі мусимо стати
ми, українські патріоти», — закликав письменник.
Голова УКРОПу Тарас

Ігор Палиця змалював жахливі українські реалії, а Олександр Шевченко пообіцяв кардинально все змінити.

Батенко пояснив присутнім різницю між висуненням
кандидата на з’їзді партії
та внутрішніми виборами, що
ними є праймеріз. Останні
дають змогу найактивнішим
партійцям завоювати довіру реальними справами,
тож завдяки цьому істотно
зростає
внутрішньопартійна конкуренція. Це відрізняє
«Українське об’єднання патріотів» від інших політичних сил, які орієнтуються
виключно на лідера, котрий
і стає кандидатом на участь
у перегонах. «Праймеріз —
один із кроків на шляху будівництва в Україні правдивої
демократії, — вважає Тарас
Батенко. — Не демократії
по-Порошенківськи, а демократії, яка здобута через
горнило боротьби на фронті
і через внутрішньопартійну
політичну боротьбу».
«ЕКСПЕРИМЕНТИ ЧИННОЇ
ВЛАДИ НАД ДЕРЖАВОЮ
МУСЯТЬ ЗАКІНЧИТИСЯ
В 2019 РОЦІ»

У рамках праймеріз змагалися троє учасників. Першим
на сцену вийшов колишній
очільник курорту «Буковель»
Олександр Шевченко. За ним
— волонтерка, заступник голови комісії партійного контролю
УКРОПу Оксана Тунік-Фриз,
далі — керівник прес-центру
агентства УНІАН Ірина Головатенко. Коротко представивши
себе громаді, претенденти окреслили власне бачення чотирьох проблемних блоків: економіки, міжнародної політики,
освіти й медицини, екології
та децентралізації.
Про катастрофічне економічне становище України,

ВІЗИТІВКА ПРЕТЕНДЕНТА
Олександр ШЕВЧЕНКО — підприємець, громадський діяч,
політик, меценат. Автор ідеї, засновник та колишній очільник гірськолижного курорту «Буковель», який перетворив чи
не найдепресивніший регіон України на одне з найпопулярніших у Східній Європі місць зимового відпочинку. Народний
депутат України VІІ та VІІІ скликань. Народився 1971 року
у Коломиї Івано-Франківської області. Закінчив Чернівецький університет імені Юрія Федьковича. Трудовий шлях розпочинав монтажником радіоапаратури на Коломийському
деревообробному заводі. Пізніше керував кількома підприємствами. У 2010-му був обраний депутатом Івано-Франківської обласної ради. Завдяки старанням Олександра Шевченка у «Буковелі» пройшли лікування та реабілітацію понад
тисячу солдатів — учасників російсько-української війни, а
також 3200 дітей з ДЦП, аутизмом або вадами опорно-рухового апарату, безкоштовно оздоровилися 8 тисяч пенсіонерів. Крім того, команда Олександра Шевченка створила
Центр військової підготовки та інформації, а також регулярно підтримує медзаклади, спортивні та культурні проекти.
узявши слово, говорив і голова Волинської облради, член
політради УКРОПу Ігор Палиця. Він заявив: «У 2014-му
на зміну донецькій банді прийшла інша. Отримавши великий кредит довіри від українців, здобувши владу завдяки
загиблим на Майдані та мільйонам громадян, які протестували під час Революції гідності, вона продовжує грабувати
країну. Через неї держава сіла
на «економічну голку» МВФ,
який не залишає шансів ухвалити ліберальні податкові
закони, що дали б змогу розвиватися економіці України.
Після Майдану країні треба
було оголошувати дефолт, але
заокеанські партнери його заборонили. Тепер вони кажуть:
«Віддайте нам ліс та землю».
Щоби відволікти увагу людей,
влада дала їм безвіз як можливість заробити в інших країнах.
А сама тим часом продовжує
руйнувати економіку, добива-

ти бізнесменів. Нацбанк замість того, щоб кредитувати
бізнес, висмоктує з економіки обігові кошти. Але Україна може стати найкращою
в Європі, адже має для цього
усе необхідне — транспортне
сполучення, море, людей, які
люблять і вміють працювати.
Та, на жаль, українці впродовж 25 років живуть емоціями
і на емоціях голосують на виборах. Однак експеримент, що
триває над державою, мусить

Озвучуючи свої варіанти
вирішення давніх і нових проблем, Олександр Шевченко,
Оксана Тунік-Фриз й Ірина Головатенко продемонстрували
ґрунтовні знання в багатьох
сферах. Попри те, перевага
колишнього очільника курорту «Буковель» була відчутною
практично відразу. Його аргументація лунала більш ніж переконливо як під час презентації власної програми «Країна
гідності і правди», так і під час
відповідей на питання членів
і прихильників партії. Ті ж цікавилися як загальнодержавними проблемами (ціна на газ,
відносини з Росією, повернення Криму), так і справами місцевого самоврядування.
Результати
голосування за претендентів озвучив керівник фракції УКРОП
у Волинській обласній раді
В’ячеслав Рубльов. Він повідомив, що на Волині у праймеріз
впевнено
переміг
Олександр Шевченко, якого
підтримали 180 членів партії.
На брифінгу після закінчення
заходу народний депутат подякував волинянам за довіру
та зауважив, що перемога
на Волині для нього символічна, бо саме тут зароджувалась УПА. «Спасибі волинському осередку за таку
потужну підтримку. Тільки
разом і з Божою поміччю ми
зможемо добитись кращого
життя для України і українців», — зазначив Олександр
Шевченко, принагідно поінформувавши, що до 18 листопада претенденти на пост
президента від УКРОПу відвідають всі області України. Остаточні результати перегонів
стануть відомі 5 грудня на великому з’їзді партії в Києві. n

Довідка «Волині»
ПРАЙМЕРІЗ — процедура внутрішніх виборів,
завдяки якій зростає внутрішньопартійна конкуренція, тож на президентські вибори йдуть не ставленики
верхівки політсили, а кандидати, яких дійсно підтримує народ.
Праймеріз використовують у США, Великій Британії, Ізраїлі,
Іспанії, Італії, Франції та в інших розвинених країнах, однак
не в Україні. У нас більшість партій — вождистського типу, тож
партійний функціонер вирішує сам, куди йому балотуватись,
а думку виборців та соратників, як правило, не враховують.
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ТРИ ДНІ – І ТИ ВЖЕ КУХАР!
За вісім місяців цього року майже дві тисячі безробітних
волинян пройшли професійне навчання
Фото прес-служби обласного Центру зайнятості.

Волинь

Рівне

lУ селі Поромів Іваничівського
району відбулося урочисте
відкриття двох нових будинків
для сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей. Житло
зведене за сприяння фонду «Міст
у життя», а керували будівництвом
пастор церкви євангельських
християн-баптистів Анатолій
Сукач і його колектив. 24 дитини
будуть жити та виховуватись у
комфортних умовах родин Віталія
і Надії Сукачів та Анатолія і Ольги
Клекоців.
lУ Нововолинську невідома речовина синьо-молочного кольору залила центральну вулицю
міста Генерала Романа Шухевича, неподалік олійно-жирового
комбінату. Жителі скаржаться, що
в мікрорайоні важко дихати декілька днів. Невідома речовина також
затопила підвал магазину.
lНа території Ковельської
школи мистецтв знайшли масове поховання німецьких воїнів
часів Другої світової війни. За
кілька тижнів пошуковці групи
«Захід» Німецької народної спілки
догляду за військовими похованнями підняли з-під землі близько 200
останків солдат і офіцерів Вермахту,
які загинули в боях за Ковель.
lXV музичний фестиваль «Стравінський і Україна» відбувся в
Луцькому замку. Тут лунала класична музика. У неперевершеному
виконанні музикантів пролунали
твори Ігоря Стравінського та інших
композиторів минулого і сучасності.
lНадзвичайний і Повноважний
Посол Норвегії в Україні Уле
Тер’є Хорпестад побував у Луцьку. Дипломат вивчав можливості
вкладення інвестицій. З головою
облдержадміністрації Олександром Савченком обговорено
також політичну ситуацію в області,
трудову міграцію, реформування та
розбудову інфраструктури регіону.
Посол зазначив, що Волинь має
чимало спільного з Норвегією, зокрема щодо історичного підґрунтя
– Київської Русі. Іноземний гість
відзначив значний потенціал та розвиток області й підтримав волинян
у боротьбі за єдність.
l15% лучан не можуть реалізувати себе в Луцьку та не бачать
тут жодних перспектив для
майбутнього. 23% населення міста
мають міграційні настрої, усі вони
працездатного віку. Про це йшлося
на засіданні «круглого столу» «Місто
Луцьк. Вивчаємо. Аналізуємо. Розвиваємо», організованого Волинським
соціологічним центром та факультетом соціології СНУ ім. Лесі Українки.
lЖом власникам особистих
селянських господарств і
сільськогосподарським виробникам видає Горохівський
цукровий завод. Його можна
взяти безкоштовно і в необмеженій кількості. n

lВід 800 тисяч до 1 мільйона
доларів щодня втрачає бюджет
через діяльність бурштинокопачів на Рівненщині. Про це повідомив місцевий політик Михайло Бузинарський. За підрахунками
активістів, незаконний видобуток
«сонячного каміння» становить
близько 300 тонн у рік, що значно
перевищує легальний.

Не боятися освоювати нові спеціальності та професії закликали Майя Сульжик і Роман Романюк.
Євгенія СОМОВА

ро гідну роботу з достойною зарплатою
мріє чи не кожен.
Але сьогодні, щоб працевлаштуватися,
необхідно
обирати професію не лише
до душі, а й ту, яку потребують роботодавці. Обласна
служба зайнятості надає
таку можливість, навчаючи
безробітних за професіями і спеціальностями, що
користуються
попитом,
через підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації.
Як повідомив під час
прес-конференції її очільник Роман Романюк, вона
виробила гнучку систему
професійної освіти, що
дає змогу оперативно реагувати на потребу роботодавців. Це і стажування
на робочому місці, і навчання за індивідуальними
програмами з використанням модульних технологій, а також дистанційне. У січні—серпні цього
року за сприяння служби
зайнятості майже дві тисячі безробітних пройшли
професійне навчання і, що
головне, 95,2 % знайшли себе на ринку праці,
були працевлаштовані. І
це показник, яким можна
гордитися. До слова, за
рівнем працевлаштування після завершення навчання Волинська обласна

П

служба зайнятості посідає
третє місце в Україні.
Чимало
безробітних
отримували фах у центрах
професійно–технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО). Їх в Україні — 11. Цьогоріч кількість
волинян, які навчалися в
них, зросла на 67 % порівняно з минулим роком. Зазначимо, що навчання там,
а також проживання, про-

кухаря ІІІ розряду, яку здобули раніше шляхом неформального
навчання.
Це зручно для людей, адже
його термін скорочений до
мінімуму. Як сказала Майя
Сульжик, три дні — і ти вже
кухар, маєш право працювати в ресторані чи в іншому закладі харчування.
На замовлення служби
зайнятості в Рівненському ЦПТО готують і фахівців

рівнем працевлаштування після
« Зазавершення
навчання обласна служба
зайнятості посідає третє місце в Україні.
їзд для безробітних безкоштовні.
Роман Романюк розповів, що особливо активно
фахівці служби співпрацюють із Рівненським центром професійної освіти,
який здійснює навчання за
56 робітничими професіями. За словами його
представника, старшого
майстра Майї Сульжик,
найбільшою популярністю
користуються професії перукаря, діловода, кухаря,
електрозварника, кравця,
косметика, манікюрника,
верстатника деревообробних верстатів.
До речі, 8 осіб із Луцького, Любомльського, Ківерцівського, Маневицького
та Іваничівського районів
підтвердили кваліфікацію

»

рідкісних професій. Скажімо, з липня цього року у
Млинівському навчальному відділенні, що входить
до його складу, розпочали
підготовку групи безробітних за професією рибовод. Упродовж 6 місяців
10 волинян навчатимуться
з використанням технології дистанційного навчання
на замовлення роботодавця — ТзОВ «Цумань–риба».
Вони проходили там теоретичне і практичне навчання
безпосередньо на робочих
місцях, бачили технологічний процес вирощування
риби від початку до кінця. І
керівник господарства, котрий спостерігав за їхньою
роботою, зацікавлений, аби
вони залишилися на підприємстві. n

n Кримінал

ПЕНСІОНЕРИ ДОВІРЛИВО МІНЯЛИ СВОЇ ГРОШІ
НА... СУВЕНІРНІ БАНКНОТИ
Прокурори прокуратури Волинської
області підтримали публічне
обвинувачення у кримінальному
провадженні про вчинення 54-річним
мешканцем Одеської області
шахрайств та грабежу в особливо
великих розмірах
Наталія МУРАХЕВИЧ

продовж 2016–2017 років зловмисник разом зі спільницею, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, навідувався до волинян
похилого віку. Назвавшись працівниками

У

органів соціального захисту, які надають
послуги з обміну нібито «старих» грошей
на купюри нового зразка, спритники вручали довірливим стареньким сувенірні
банкноти.
Луцький міськрайонний суд, визнавши
обвинуваченого винним у вчинених злочинах, призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією
майна.
Окрім того, суд задовольнив цивільні
позови, зобов’язав грабіжника повернути
потерпілим усі суми видурених коштів.
Його ж спільниця перебуває у розшуку. n

lСвященика, у крові якого
виявили 2,09 проміле алкоголю – удесятеро разів вищий від
дозволеної норми, зупинили
правоохоронці в селі Урвенна,
що у Здолбунівському районі.
37-річний протоієрей Андрій Остапюк, настоятель місцевого храму,
керував автомобілем «Шевроле».
На порушника складено протокол,
і покарання йому обиратиме суд.
lУ Рівному призупинили поставку меблів до шкіл. Міське
управління освіти вчора отримало
кілька скарг про неякісні парти
для першокласників, які минулого тижня завезли у НВК №12,
16, 17, 25-ту школи. Їх виготовляє,
згідно з тендерними закупівлями,
рівненське підприємство УТОГ.
Наразі воно погодилося переробити меблі.
lМайже 18 мільйонів гривень
щодня перераховує до Держбюджету України Рівненська
митниця. У вересні 2018 року
вона спрямувала до скарбниці
478,2 мільйона гривень податків і
зборів, сплачених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
l21 кілометр електропроводів
та 4 тонни трансформаторної
оливи викрали злодії цього
року на Рівненщині. Загалом
сталося 49 крадіжок обладнання
ПрАТ «Рівнеобленерго», якими
було завдано збитків підприємству на суму 593 тисячі гривень.
l14 жовтня, у День захисника
України, у Здолбунові організовують марш-кидок на честь
Героїв АТО, які віддали своє
життя за свободу та незалежність України. Його учасники
долатимуть 10 кілометрів, які
символізують довгий шлях рідних
загиблого після втрати. А 10-кілограмовий рюкзак є символом
тягаря, який несуть сім’ї загиблих.
l«Духовний ранок» – зустріч
представників влади з обласними релігійними громадами
вперше відбувся в Рівному.
Захід, започаткований спільно з
головою облдержадміністрації
Олексієм Муляренком, передбачає
відкрите спілкування на біблійні та
актуальні соціальні теми для налагодження міжконфесійного діалогу та об’єднання зусиль релігійних
організацій у добродійній діяльності. Його вирішили проводити
щомісяця першого вівторка. n

www.volyn.com.ua
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n Із перших уст

Тарас ШКІТЕР:
«Я ЧУВ БАГАТО СЛІВ ТА БАЧИВ
МАЛО ДІЙ»
Трохи більше року тому ми сиділи з Тарасом Шкітером на терасі «Ring Dj Cafe»,
пили каву, і він давав інтерв’ю. Сьогодні Тарас прийшов до Grand Central,
що на 4-му поверсі розважального центру «Промінь», щоб поговорити знову.
Тем для розмов із ним – безліч. Він очолює інформаційне агентство «Конкурент»,
продюсує та веде прямі ефіри суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний
погляд LIVE», активно займається різнобічною діяльністю як співзасновник
Громадянського Руху «СВІДОМІ»
Руслан ПИЛИПЧУК

Фото Валентини МЕЛЬНИК.

«МИ РЕАЛЬНО ЗНАЄМО,
ЩО ТУРБУЄ ЛУЧАН, І НЕ
ЗАЛЕЖИМО ВІД ПРИМХ
ЯКОГОСЬ ДЯДЬКА З
КИЄВА»

— Коли ми розмовляли минулого року, ти сказав, що хотів би взяти інтерв’ю у Президента Петра
Порошенка. Зустрітися з
гарантом тобі не вдалося,
проте в його Адміністрації
команда «Протилежного
Погляду» все ж попрацювала. Розкажи про цей
досвід.
— Так, я ставив собі таку
мету, і це нормально, бо поганий солдат, який не хоче
стати генералом (усміхається. — Авт.). Взяти інтерв’ю
в глави держави не вдалося, проте нас запросили
до Адміністрації Президента, де ми записали розмову
з представником Президента у Верховній Раді України
Іриною Луценко та з головою фракції «БПП «Солідарність» у парламенті Артуром
Герасимовим.
Річ у тім, що в нашій
студії було чимало опозиційних до влади політиків:
Андрій
Садовий,
Міхеїл Саакашвілі, Анатолій
Гриценко, Семен Семенченко, Володимир Парасюк та інші… Я зрозумів, що
для більшої об’єктивності
необхідно показати регіональному глядачеві діячів
з іншого «боку барикад».
Було справді дуже цікаво.
Маючи достатньо часу, поки
тривало очікування та налагодження обладнання, я пройшовся коридорами будівлі
Адміністрації (замислюється. — Авт.). Це доволі давня споруда з важливою для
України історією, оскільки
тут приймалися всіма президентами визначні державні рішення. Влада змінювалася, а будівля залишалася.
В ній відчувається особлива
атмосфера та енергетика.
— Цього року в тебе
значно побільшало роботи. Окрім «Протилежного Погляду», продовжуєш
очолювати
інформаційне агентство «Конкурент»
та став співзасновником
руху «СВІДОМІ». Розкажи
про закулісся його створення?
— Остаточно сформо-

Тарас Шкітер – тележурналіст, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»: «Потрібно просто жити тим,
чим займаєшся, і час знайдеться для всього».

вано ідею громадянського руху, який насамкінець
отримав назву «СВІДОМІ»,
з Андрієм Володимировичем (депутатом Луцької
міської ради Андрієм Покровським. — Авт.) у травні
2017 року. Для нас було важливо створити щось нове для
того, щоб не залежати від
примх різноманітних структур, керівництво яких перебуває в Києві та не розуміє
проблематики Луцька. Нам
усього рік, та упродовж цього часу працюємо системно
і поступово, оскільки знаємо, що турбує лучан.
«ЛЮДИ МАЮТЬ
ЗРОЗУМІТИ: ОКРУГИ
БЕЗ ДЕПУТАТІВ
НЕДОФІНАНСОВУЮТЬСЯ»

— Один із ваших головних проектів — «Округи
без депутатів». З цією темою ти взяв участь у національному телепроекті
«Нові лідери». Розкажи,
як усе почалося? Це була
твоя ідея?
— Коли ми зрозуміли, що
в кожному українському місті є округи без депутатів,
та довели, що вони недофінансовуються, то вирішили, що з цим необхідно боротися. Це важко, оскільки
потрібно постійно говори-

ти мешканцям, депутатам
та чиновникам про проблему, виносити й аргументувати її на загал в інших містах
та областях. Я зрозумів, що
подібний телепроект допоможе мені зробити сказане
вище.
Наш проект став одним
із сотні найкращих в Укра-

системно
« Працюємо
і поступово, оскільки
знаємо, що турбує
лучан.

»

їні. Головним моїм бажанням там було не розповісти
про себе, а донести до людей, що в нашій країні через
несправедливе законодавство з’явилися округи без
депутатів, мешканці яких
значно недоотримують бюджетних коштів.
— Наскільки такий досвід новий для тебе?
— Досвід, звісно, був,
і він цікавий та позитивний…
Але не зовсім приємний
(усміхається. — Авт.).
— Чому?
— Якщо коротко, такі зараз тенденції на телебаченні.

«ЖЕРТВУЮ ОСОБИСТИМ
ЖИТТЯ, АБИ МАТИ
БІЛЬШЕ ЧАСУ
НА ПРОЕКТИ»

— Як ти поєднуєш стільки видів роботи? Яким
чином це позначається
на «Протилежному Погляді»? Без сумніву, ти змушений приділяти менше
часу своєму ток-шоу… Чи
я помиляюся?
— Я просто жертвую особистим життям та віддаю
більше часу для своїх проектів. Можливо, відсутність
особистого життя — це ключ
до продуктивної роботи…
Не знаю (сміється. — Авт.).
— Чи розглядали ви
можливість залучення нового ведучого? Тоді ти
міг би залишитися продюсером та ще більше зосередитися на просуванні
інших проектів?
— Ми розглядаємо таку
можливість і навіть проводили кастинг ведучого для
ще одного телепроекту. Ця
людина мала займатися
своїм проектом, а в подальшому також замінити мене.
На сьогодні я веду все менше передач. Але зізнаюся: мені приносить велике
задоволення
спілкуватися
з людьми як інтерв’юерові,
тому не хотів би зовсім за-

лишати екран. Ти ж знаєш —
коли
набираєш
обертів,
то зупинитися дуже важко.
Мені не дуже комфортно,
коли я вивільняю собі трохи часу, можу побути вдома.
І навпаки, дуже люблю працювати над розвитком «Конкурента», над тим, щоб вивести «Протилежний Погляд»
на ширші екрани, аби продемонструвати ще більше
успішних результатів лучанам у рамках Громадянського Руху «СВІДОМІ». Я люблю
те, чим займаюся, і це відповідь на твоє запитання: потрібно просто жити цим, і час
знайдеться для всього.
«РОЗМОВУ
З ІРИНОЮ ФАРІОН
РОСІЯНИ «РОЗІБРАЛИ
НА ЦИТАТИ»

— На продовження теми
«Протилежного Погляду»
скажи, наскільки ти задоволений минулим сезоном?
— Я дуже критичний
і до себе, і до людей, із якими працюю, тому часто незадоволений і темами, і їхнім
висвітленням. Але якщо порівнювати з тими «продуктами», що є у нас на Волині
зараз, то так, я задоволений.
Якщо ж дивитися на масштабні,
загальноукраїнські
проекти, то в мене чимало
зауважень до розкриття тем,
інформаційного супроводу
ефірів та й взагалі до кожного з етапів створення передач «Протилежного Погляду». Мені здається, що такий
підхід дасть змогу бути критичним до себе та не дасть
проекту загальмувати, а навпаки — сприятиме його
розвитку та росту.
— Який із твоїх особистих цьогорічних ефірів
запам’ятався найбільше?
— Було декілька інтерв’ю,
які залишили певний післясмак. Зокрема, з Іриною
Фаріон. Після нашої з нею
розмови Олександра (редактор «Протилежного Погляду»
Олександра
Куртеєва. —
Ред.) почала знаходити десятки новин у провідних російських ЗМІ про наш ефір.
Заяви Ірини Фаріон були
доволі гучними, і в Росії
її слова активно використали
в інформаційній війні проти
України. Загалом у «Ютубі»,
«Фейсбуці» зафіксовано кілька десятків тисяч переглядів
цього випуску. Можна сказати, що саме в рамках нашого
ток-шоу політик була почута.
Мені здається, що це теж показник успіху проекту.
Окрім цього, хочу пригадати інтерв’ю з Іриною Луценко. Запам’ятався саме
той емоційний стан приїзду
до Києва, робота в АП (Адміністрації
Президента. —
Ред.), спілкування з людьми,
які нам допомогли організувати це все, ну і, звісно ж,
бесіда з пані Луценко.
— Як ти вважаєш,
про що згадаю через рік,
знову записуючи інтерв’ю
з тобою? Чого б ти хотів
досягти?
— За останній рік я чув
багато слів та бачив мало
дій. Не хочу говорити про
плани. Ми плідно попрацюємо, а в наступному році
поговоримо про результати. n
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n «Пряма лінія»

Понад годину наші читачі мали змогу спілкуватися з військовим комісаром Волині полковником
Романом Куликом. Ми отримали десятки дзвінків із різних районів області. Люди цікавилися:
до якого віку можна зголоситися на службу за контрактом, як отримати посвідчення учасника
бойових дій та земельну ділянку, чи має сім’я право на пільги після смерті контрактника?
Фото Олександра ФІЛЮКА.

Кость ГАРБАРЧУК

«МИ ПОСТУПОВО
НАБЛИЖАЄМОСЯ
ДО ФОРМУВАННЯ АРМІЇ
ЗА ІЗРАЇЛЬСЬКИМ ЗРАЗКОМ»

Р Е К Л А М А
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n Якщо захочемо – зможемо!

«Навіть у 59 років можна стати
захисником країни й підписати контракт»

— Пане комісар, до вас
звертається житель Турійська Юрій Іванович.
У газеті «Волинь» я читав інформацію про службу за контрактом, але мені вже 58 літ. До пенсії залишилося 2 роки. Колись
служив в радянській армії радистом, чи можу я підписати
контракт і на який термін?
— Звичайно, можете. Для
цього вам необхідно звернутися
в районний військовий комісаріат
у Турійську. Там наші фахівці детально розкажуть, що для цього
потрібно зробити. Ми пропонуємо два варіанти: перший — проходження служби за контрактом
у Збройних силах України. У нас
є майже аналогічний приклад,
зовсім нещодавно 59-літній житель Луцька став контрактником,
він буде служити 12 місяців у ремонтному підрозділі — до виходу на пенсію. Ми ще пропонуємо
другий варіант — можна підписати
контракт для проходження служби
в резерві. Військовослужбовець
тільки залучається для підготовки
на військових зборах, для підвищення кваліфікації, але не більше
трьох місяців на рік. Тільки коли
підрозділ відправляють на навчання чи полігон. Для резервістів
на складах у сховищах зберігаються форма та зброя. Ми поступово
наближаємося до формування
української армії за ізраїльським
зразком.
— Я вдова військовослужбовця. Мій чоловік
звільнився з армії після закінчення контракту і через
два місяці помер. Чи має право
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кавить, яка причина і хіба можна достроково розривати контракт?
— Цей процес закономірний,
коли одні звільняються, а інші приходять служити. Потрібно враховувати такий фактор, як людську
втому, коли люди вже четвертий
рік перебувають безпосередньо
на передовій або в зоні проведення операції об’єднаних сил. Тому
було ухвалено доповнення до Закону «Про проходження військової служби». До нього внесено
один пункт і дано дозвіл на звільнення тим, хто підписав контракт
до закінчення особливого періоду. Це стосується бійців, які відслужили у Збройних силах понад

запитання з приводу
« Маєте
військової служби —
телефонуйте (0332 )
75-03-52, 0950124215.

На запитання читачів «Волині» відповідали (зліва направо) заступник військового комісара підполковник Ігор Підлісний,
полковник Роман Кулик, головний спеціаліст відділу соціального забезпечення ОВК Неля Михальська, заступник військового
комісара з призову підполковник Юрій Кучер.

наша сім’я на допомогу чи якусь
компенсацію від Міністерства
оборони?
— Якщо військово-лікарська
комісія встановлює, що чоловік помер від захворювання, отриманого в період проходження служби,
то родина (якщо є непрацездатні
члени сім’ї) має право на пенсію
по втраті годувальника. Непрацездатними вважаються дружина
пенсійного віку або яка має групу
інвалідності та діти віком до 18 років. За умови, якщо це сталося
впродовж трьох місяців після звільнення, але можливо навіть і пізніше, ніж цей термін.
«ЗАЯВУ НА ОТРИМАННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ УЧАСНИК
БОЙОВИХ ДІЙ МОЖЕ ПОДАТИ
Д
В БУДЬ-ЯКІЙ
ОБЛАСТІ»

— Турбує вас дружина
військового з Любешова, який служив в АТО.
Чи можемо ми написати заяву
на отримання земельної ділянки не в нашому районному
центрі, а в Луцьку чи Ковелі?
— Законодавством України
передбачено надання земельних ділянок учасникам бойових
дій незалежно від місця проживання. Ви маєте право написати

заяву на отримання землі в будьякій місцевості не лише Волині, але
й в інших областях України. Але
виділення ділянки для учасника
бойових дій залежить від рішення
органів місцевого самоврядування. Цілком зрозуміло, що вони насамперед виділяють землю своїм
жителям, а тоді вже всім іншим,
хоча всі громадяни України мають
однакові права. Тут враховується
термін подання заяв, які розглядаються почергово.
— Мій син Богдан Моспанюк із села Зубильне
Локачинського
району
проходив строкову службу в Національній гвардії у Львові й перебував у зоні АТО. Він подавав
документи на отримання статусу
учасника АТО, але досі посвідчення його немає, то прізвище
неправильно вказане, то ще якісь
причини. Куди йому звернутися,
щоб реально допомогли?
— Вашому синові необхідно прийти у Локачинський військовий комісаріат, і ми допоможемо вирішити це питання. Його там зустрінуть
і розкажуть, що потрібно зробити.
— Звертається до вас
мама військового Дениса
Ковтуна із села Льотниче
Володимир-Волинського району.

Мій син із листопада минулого
року служить у Києві у Національній гвардії. Я ніяк не можу отримати довідку з підрозділу, щоб
оформити субсидію. Підкажіть,
куди мені потрібно звернутися,
аби вирішити цю проблему?
— Ми зможемо вам оперативно допомогти й безпосередньо
від Волинського обласного військового комісаріату звернемося
у військову частину з проханням,
щоб звідти надіслали довідку, яка
підтверджує, що ваш син перебуває на строковій службі у Національній гвардії України. Тоді ви
зможете оформити документи на
отримання субсидії як мама військовослужбовця.
«ВОСЕНИ НА СТРОКОВУ
СЛУЖБУ МАЄМО ПРИЗВАТИ
570 ЮНАКІВ, АЛЕ ВОНИ
НЕ БУДУТЬ ЗАЛУЧАТИСЯ
У ЗОНУ КОНФЛІКТУ»

— Вас турбує Василь Михайлович — учитель із Горохівського району, нині
перебуваю на лікарняному й
маю більше часу, щоб дивитися
новини. Зараз на різних каналах регулярно розказують, що
військовослужбовці
масово
звільняються з армії. То мене ці-

»

18 місяців після закінчення терміну контракту. Ситуація стабільна, і я думаю, що значна частина
цих військових, відпочивши вдома 2–3 місяці, знову повернеться
на службу.
— Пане комісар, яка зараз ситуація із контрактною службою, чи виконує Волинь планові завдання?
Розкажіть також, як відбувається осінній призов на строкову
службу?
— Волинська область на третій квартал отримала планове
завдання набору на контрактну
службу — 270 військовослужбовців. Ми його виконали на 70 відсотків. Щодо строкової служби,
то на осінній період 2018 року плануємо призвати 570 юнаків. Хочу
заспокоїти родичів: відповідно
до Указу Президента № 744 військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання
завдань у зоні операції об’єднаних
сил. Якщо виникають якісь додаткові запитання щодо контракту чи
призову, то можна звернутися
безпосередньо в обласний військовий комісаріат за адресою:
м. Луцьк, вул. Теремнівська,
85-а або за телефонами:
(0332)75–03–52, 0950124215.
P. S. Як нам повідомили в обласному військовому комісаріаті,
посвідчення учасника бойових
дій для Богдана Моспанюка виготовлене. Для отримання йому
потрібно звернутися до військової частини, у якій він проходив
службу.
Необхідна довідка для Дениса
Ковтуна виготовлена та зберігається у військовій частині, де він
проходить службу.
Відеозапис «прямої лінії»
з військовим комісаром Волині
полковником Романом Куликом
шукайте на нашому сайті
volyn.com.ua. n

Шлях до ягідного кооперативу
проліг через… спортзал
та заробітчанство
Роман Юхимчук із села Мирків Горохівського району
став одним з ініціаторів першого на Волині об’єднання господарів,
які вирощують малину
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

ВЧИВ ЗАКОНИ,
ДОМОВЛЯВСЯ
З ЕНЕРГЕТИКАМИ,
СПЕРЕЧАВСЯ
З ПОДАТКІВЦЯМИ

Україна займає шосте
місце у світовому рейтингу країн-виробників
малини та четверте —
в європейському. За минулі п’ять років наша країна збільшила експорт
в ЄС замороженої малини в 52 рази, а за період
з липня 2017-го по січень
2018-го продала майже
8 тисяч тонн, витіснивши
чорницю з першого рядка в експортному рейтингу.
За прогнозами фахівців, Україна й надалі нарощуватиме продаж малини
за кордон через попит
з боку ЄС, а значить є
перспектива і в розширенні площ під нею.
У нашій країні налічують
майже 20 тисяч гектарів.
Із них найбільше (1,8 тисячі га) — на Волині.
В області в цій справі
лідирують
горохівчани.
Там заснували ягідний
кооператив та створили
громадську організацію
«Горохів-сад». Одним з
ініціаторів
об’єднання ягідників став Роман
Юхимчук із села Мирків.
Свого часу Роман був
тренером із гирьового
спорту, виступав на богатирських іграх як наймолодший силач Волині.
Та в якийсь момент захотів змін у своєму житті.
Отож поїхав на заробітки, а коли повернувся,
то взяв в оренду старий
колгоспний сад, почав
його корчувати, викупив
колишнє овочесховище,
створив фермерське господарство «Садок яблуневий». Довелося вивчити закони, що регулюють
сільське господарство,
і з енергетиками домови-

«Наполегливий і терплячий побачить щасливий кінець розпочатої справи», –
ця східна мудрість написана ніби про волинського фермера.

тися, аби провести електроенергію на поле для
поливу, і з фіскалами посперечатися щодо трактування норм законодавства. Але наполегливість
дала свої плоди.
Відтак разом з однодумцями Роман заклав
садок на 11 гектарах. Також у розсаднику вирощують майже 40 тисяч
саджанців яблунь та груш.

Нещодавно волинський садівник зустрічався з фінським бізнесменом Пекка Кавістом.
За словами волинянина, фіни готові купувати малину, але треба
мати свою заморозку.
Майбутнє наш земляк
бачить за органічним
виробництвом.
Тим

можна
« Скільки
казати, що ми
бідні. Давайте
щось самі зробимо
для того, щоб
не бути такими.

»

Яблуні, каже молодий
фермер, добре поєднуються з малиною, тож
посадив її 4,5 гектара.
А всього в Миркові близько 20 гектарів цієї ягоди,
у Горохівському районі —
майже 60.

більше, вже тепер у закладах
громадського
харчування бюджетної
сфери в ЄС перейшли
на органічні продукти.
Тому 4 гектари планує

відвести під малину без
хімії.
«Я НЕ ХОЧУ
СУБСИДІЇ, ДАЙТЕ
КРАЩЕ КРЕДИТ
ІЗ НОРМАЛЬНИМИ
ВІДСОТКАМИ!»

— Є в планах побудувати заморозку, — Роман веде овочесховищем. — Тут буде камера
для зберігання. Поруч
ще одна — для шокової
заморозки на 5 тонн.
У нас є всі передумови, щоб просто звідси
експортувати продукцію в Європу. Потрібне
імпортне обладнання
і щоб встановлювали
його професіонали.
Якщо будемо заробляти у валюті, то убезпечимося від стрибків цін
на пальне. Тоді зможемо
конкурувати з сусідами-поляками.
Зрозумівши, що самотужки виживати значно
важче, Роман став агітувати однодумців об’єднатися в кооператив. До-

велося докласти чимало
зусиль, щоб переконати
людей.
— Я ініціював створення громадської організації для того, щоб якось
згуртуватися, — веде далі
Роман Юхимчук. — При
бажанні багато можна
зробити, особливо коли
є команда. Ми ходили
на сесію районної ради:
я пояснював, що кошти
потрібно виділяти не тільки на соціальну сферу.
Треба робити інвестиції.
Ми теж осторонь не стоїмо: даємо яблука на школи,
дитсадки.
Якщо
потрібно купити якесь вікно чи ноутбук, то не відмовляємо.
Кооперація
– діло вигідне: добрива
купуємо оптом дешевше, а власну продукцію
оптом продаємо дорожче. У кооперативі — п’ять
членів. Цього року був сезон важкий щодо різних
культур, ціна нестабільна. Ми возили морозити
ягоди в Бровари. А якби
мали власну заморозку,
то на кожних 100 тоннах
у горохівських виробників
залишалося б 530 тисяч
гривень. У нашій області
теж можна це робити, але
ніхто не зацікавлений,
щоб розвивався кооператив, коли можна диктувати ціни.
Довелося чимало переконувати
зацікавлених, що дешевого товару
низької якості ніхто не потребує. Мовляв, не вийде продавати в Європу
що-небудь і отримувати
за це гроші.
— Наші люди хочуть
добру ціну на власну продукцію, не платити ніде
податків та ще й отримати субсидію. Коли почав фермерувати, наша
родина
відмовилася
від державної допомоги. Соромно було брати
гроші. Хоча багато знайомих дивувалися, чому
не оформляю субсидію?
А я не хочу її, дайте краще
кредит із нормальними
відсотками! Мені не потрібні дотації, бо вони
не дають стимулу: щось
не вийшло, а державні гроші пропали. Треба
приймати такі закони, які
допоможуть
працювати. Хочу сам заробити.
Скільки можна казати, що
ми бідні. Давайте щось
самі зробимо для того,
щоб не бути такими, —
каже Роман і віриться, що
він з однодумцями таки
зможе досягнути мети. n

Р Е К Л А М А
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Можемо працювати
М
в заболоченій
місцевості

( 0973860671
0973

Газове обладнання,
да ,
запчастини.
Комплектація
систем
опалення, монтаж,
доставка.
м. Луцьк.

Тел. 050 736 93 28.
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Вітаємо!
Завтра 50-річчя подружнього життя відзначатимуть жителі
Старої Вижівки
Євгенія Захарівна
та
Леонтій Митрофанович
КУДАЦЬКІ.
Скільки разом ви пройшли,
Ніжність, доброту у серці зберегли.
І нехай не кожен день веселкою сіяв,
Щастя, ласку і любов — ось що Бог вам дав.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівно ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте ви здорові і щасливі,
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Щоб довго чули пісню юності своєї,
Допоки Бог життя на те дає.
Дорогі наші ювіляри, міцного вам здоров’я, родинного
благополуччя, Божого благословення на кожен прийдешній день. Хай Бог і Матір Божа
бережуть вас і вашу сім’ю.
З повагою
Антоніна Павлівна Степанюк
та Валентина Євгеніївна Валова
з сім’ями із Ковеля.

Сьогодні ювілейний день народження відзначає шанована людина, благодійник
Микола Сергійович
БАРАБАШ,
уродженець села Покащів Ківерцівського району.
Бажаємо щастя, та тільки без сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз,
Щоб поруч із вами дружина цвіла
Й сім’я була ваша міцна, як скала.
Щоб не старіли і не знали бід,
В житті не мали смутку ані болю,
Жили щасливо у сім’ї до сотні літ,
Виконували святу Господню
волю.
З повагою
о. Іван Заторський
та парафіяни
Хресто-Воздвиженської
церкви села Покащів.

6 жовтня 18 років
виповнюється дорогому сину та брату,
жителю села Колодеже Горохівського району
Юрію Івановичу
ЖЕЛЕЗНЮКУ.
Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо Божого благословення, здійснення мрій, здоров’я, щастя, кохання.
Хай Матінка Божа —
Цариця Свята —
Дарує щасливі
і довгі літа.
Щасливої тобі
життєвої дороги.
З любов’ю
мама, тато,
сестричка.

Вітання з фотографією — 250 грн + 25, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті
www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», без фотографії — 200 +20 (за сайт), від колективів
та фірм — 350 грн + 35 (за сайт) з фотографією, 300 + 30 (за сайт) — без фотографії.

Р Е К Л А М А

Cхідноєвропейський 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.

РЕАЛІЗУЄМО:
КОМБІКОРМ
(для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (дорослі кури, бройлер,
качка, м’ясо-яєчна, гуска, індик).
Доставляємо по області.

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

SUDOKU
НАЙМУ НА РОБОТУ
ПРАЦІВНИКІВ
на ферму з вмінням
їздити верхи на
конях та керувати
трактором.
Тел. 096 222 81 49.

ПП БУРМАКА Н. П.

6 та 13 жовтня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування  анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75;11;75, 20;05;55, моб.: 095;808;20;53,
098;388;88;36, 063;241;25;51.
м. Рівне, тел. (0362) 43;57;58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63;16;16, 63;25;28.

Ліцензія Серія АВ № 539362

Правила нескладні: заповніть порожні
клітинки цифрами
від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку і
кожному стовпчику не було двох
однакових.
Склав
Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

Відповіді на кросворд
SUDOKU,
опублікований
2 жовтня

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
Потрібні працівники на розробку
м’яса курей-бройлерів
та вантажники. ВИСОКА ОПЛАТА.
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО проживанням,
доїздом, смачними обідами. Офіційне працевлаштування за візами
та біометричними паспортами.
Тел.: 067–333–73–93,
067–674–41–04.

Премікси, концентрати,
комбікорми для всіх видів
тварин і птиці.

АКЦІЯ
КОНЦЕНТРАТ СТАРТ (20%)
ДЛЯ СВИНЕЙ

530 грн
за мішок.
Адреса складу офіційного
представництва у Волинській
області: м. Луцьк, вул. Запорізька, 37.
Тел.: 096 0546818, 099 5618232.

Доставка по області безкоштовна.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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

НЕРУХОМІСТЬ

l

Продається житловий будинок
(70 кв. м, 4 вмебльовані кімнати, опалення — газовий котел, вода, у доброму стані). Є господарські споруди,
земельна ділянка (30 соток). Ціна договірна (м. Берестечко Горохівського
району). Тел. 050 41 71 725.
l Продається у с. Копилля Маневицького району дерев’яний житловий будинок з усіма надвірними спорудами. Є 0.25 га землі. Можна під
розбір (дерево дуже добре). Тел. 097
04 34 700.
l Продається у центрі с. Копилля
Маневицького району 2–поверховий
житловий будинок (240 кв. м) з усіма
надвірними спорудами. Є 0.11 га землі, 1.0 га городу. Тел. 097 04 34 700.
l У с. Тарасове (200 м від Луцька)
продається садиба (великий будинок,
0.25 га землі). Ціна за домовленістю.
Тел. 067 49 82 214.
l Терміново продається будинок у
с. Сокиричі (15 км від Луцька). Житловий стан, є надвірні споруди, 0.75 га
землі. Поруч — газ. Заасфальтований
доїзд. Тел.: 099 18 82 184, 096 83 68
448.
l Продається кімната в гуртожитку (м. Луцьк, район заводу «Мотор»,
14 кв. м, кухня, санвузол спільні). Тел.
050 91 12 786.
l Терміново у с. Княгининок (5 км від
Луцька) продається новозбудований
житловий будинок (9 х 12, 80 кв. м,
великі кімнати, кухня, санвузол, газ,
вода, силова лінія, металочерепиця).
Є 25 га приватизованої землі. Можливість добудови. Зручний доїзд. Тел.
097 52 42 328.
l Продається у смт Рокині (10 км від
Луцька) 2–кімнатна квартира (автономне опалення). Поряд — парк, школа, дитячий садок. Зручний доїзд. Ціна
договірна. Тел. 095 20 60 086.
l Продам приміщення діючого свинарника (362 кв. м), є земельна ділянка 0.2 га (2 км від Луцька). Тел. 066 75
68 172.
l Продається цегляний газифікований будинок (63 кв. м) у с. Грибовиця
Іваничівського району. На подвір’ї —
вода, великий хлів, гараж, є земельна
ділянка (0.75 га). Ціна за домовленістю. Тел.: 097 34 41 562, 097 55 69 466.
l Продається будинок з усіма господарськими спорудами. Є газ, вода, 0.25
га землі (с. Борочиче Горохівського району). Тел.: 096 92 61 943, 066 39 02 195.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.

АВТОРИНОК

l

Продається автомобіль ЗІЛ-130,
бортовий, газ/бензин, у доброму стані. Ціна договірна. Тел. 050 92 01 538.
l Продається комплект запчастин
до автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22
020.
l Продається автомобіль ВАЗ-2107,
1998 р. в., у доброму стані, синій колір,

об’єм двигуна - 1.5, 5-КП, титани, магнітола. Тел. 066 60 95 432.
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 комбайн СК-5 М-1
«Нива» у доброму технічному стані,
на ходу, варіатор старого зразка. Ціна
80 000 грн. Торг. Тел.: 098 57 72 146,
095 36 28 456.
l Продам раму причіпну 2 ПТС-4 (на
кругу), двигун Д-240. Тел. 099 73 59 139.
l Продам трактор МТЗ-892, 2009 р. в.,
двигун 245 (з турбіною), малий пробіг.
Тел. 098 51 69 673.
l Продається комплект запчастин
до трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продається коробка передач до
трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продається комплект запчастин
до трактора ДТ-75. Тел. 096 24 22 020.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ
(велика кабіна, нова гума). Недорого.
Тел. 096 72 22 134.
l Терміново недорого продається
трактор Т-25 у дуже доброму стані.
Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор Т-40
(нова гума, у доброму робочому стані). Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор МТЗ-80 (велика кабіна, нова гума, на стартері).
Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Продам трактори Т-25, Т-40,
МТЗ-80, на запчастини — Т-16, Т-25,
Т-40, ЮМЗ. Тел.: 050 16 69 111, 067 98
61 767.
l Продається трьохтранспортерна
картоплекопачка на гумовому ходу.
Тел. 068 76 23 641.
l Продається трактор ЮМЗ-6 (велика кабіна, у доброму стані) у с. Новосілки Горохівського району. Тел. 066
18 53 360.
l Продам трактор Т-25 (привезений
з Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28
69 222.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані, є документи. Тел.: 050 53
95 710, 098 63 05 257.
l Куплю картоплесортувалку КСП
(велику). Можна запчастинами (редуктор, вал і т.ін.). Тел. 066 12 96 842.
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 Продам трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Недорого. Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.

Компанія «Chocoboom» – український виробник солодощів –
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Менеджера з персоналу
Механіка
Мікробіолога
Майстра зміни
Оператора пакувальних
Електрика
машин
Водія категорії С
Налагоджувальника техЦукерника
нічного обладнання
Вантажника.
Гарантуємо гідну заробітну плату, офіційне працевлаштування.
Безкоштовний доїзд.
Місце роботи — смт Колки, Маневицький район.
Довідки за тел.:

0673708494, 0667782465.

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.
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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

Продам:
оцинкований
металопрофіль (1.14 х 2.00, некондиція,
ціна 150 грн/кв. м), оцинкований
металопрофіль (106 грн/кв. м),
кольоровий металопрофіль (110
грн/кв. м), металочерепицю (132
грн/кв. м), стовпчики для огорожі
(40 х 40 х 2, ціна 60 грн/п. м), прогони для огорожі (30 х 20 х 2, ціна
40 грн/п. м). Тел.: 050 90 10 508,
099 19 79 367.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, рейки, дошки (обрізні та необрізні, різні розміри). Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
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: 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.
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: жом, пісок, щебінь, чорнозем, цеглу, дрова, відсів, глину,
землю (на вимостку), торфокрихту.
Вивезу будівельне сміття. Послуги
вантажників, а також міні–навантажувачем «Бобкат», Тел.: 050 60 97 986,
098 91 25 884.
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l Продається теличка (9 міс.) від молочної корови (Луцький район). Тел.
099 07 28 816.
l Продається спокійна тільна корова (9 років, чорно–ряба масть, отел
на початку лютого). Тел. 095 14 43
457.
l Продається у Луцькому районі молода корова (4 роки). Тел. 099 49 17
502.
l Продається недорого пара робочих коней. Ціна договірна (с. Несвіч Луцького району). Тел. 098 77 84
554.
l Продам дві кобили (3 роки та 1 рік
7 міс.) у Маневицькому районі. Тел.:
098 49 06 992, 096 63 09 885.
l Продається лошиця (6 міс.). Ціна
договірна. Тел. 098 64 82 121.
l Продається робоча кобила (11 років) у Луцькому районі. Ціна 18 000 грн.
Тел. 095 68 11 875.
l Продається молода робоча кобила. Тел. 050 37 88 524.
l Продається молода дійна корова.
Тел. 093 15 57 486.
l У Ківерцівському районі продається молодий спокійний жеребчик
(2 роки). Тел.: 096 43 02 626, 073 42
45 849.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75
859.
l Дорого куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, цукор, половинки або відходи ріпаку, пшениці,
ячменю, сої, кукурудзи (наявність аналізної карти. Від 40 тонн). Тел.: 098 06
96 276, 098 52 12 186.
l Продам цуценят (порода — сторожова, є усі прививки). Тел. 050 54 78 524.
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 Візьму доглядальницю за жінкою
похилого віку у с. Сьомаки Луцького
району. Тел. 095 64 52 733.
l Шукаю муляра, покрівельника,
штукатура, фасадника, монтажника,
електрогазозварника, водія (категорія
«Е»), автокранівника, екскаваторника,
бульдозериста, різноробочих для демонтажу. Тел. 067 33 26 455.
l Пробурюю свердловини. Ремонтую, діагностую, встановлюю міні–
башти, насоси, труби обсадні, помпи.
А також продам бочки пластмасові на
100 — 150 — 240 — 1 000 л («куби»),
4–сезонну тепличну плівку (шир. — 6,
8, 12 м, польське виробництво). Тел.:
050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Надаю послуги по збиранню цукрових буряків комбайном «Холмер».
Тел.: 066 69 22 450, 095 43 54 092.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

l

Загублений диплом про вищу освіту (ЛП ВС № 001105), виданий Волинським державним університетом ім.
Лесі Українки 27 червня 1997 року на
ім’я Голубєва Тетяна Володимирівна,
вважати недійсним.
l Загублені військово–облікові документи, видані на ім’я Якимчук Володимир Володимирович, вважати недійсними.
l Загублений «чіп» (картка водія серія ВАА № 907920), виданий
12.02.2018 р. на ім’я Смітюх Віталій
Іванович, вважати недійсним.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ ТА 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.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив господарського суду Волинської області висловлює щире співчуття помічнику голови суду В. А. Яцишину з приводу тяжкої втрати —
смерті батька дружини
Олександра Васильовича
ІЛЮШИКА.
У цю гірку мить розділяємо ваше горе,
сумуємо разом із вашою родиною.

Колектив
Ковельського
медичного
коледжу висловлює глибокі співчуття з
приводу смерті колишнього директора
Володимир–Волинського педагогічного
училища
Івана Гавриловича
ГУБАРЯ.
Сумуємо разом із вами.
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Ех, луцькі студенти, майбутні володарі
сцени, ви пропустили не просто конкурс
декламаторів — ви пропустили політ душі…
У Волинському
обласному
академічному театрі
ляльок відбувся
ХХІІ Всеукраїнський
конкурс
професійних читців
імені Лесі Українки.
11 учасників
із різних куточків
країни боролися
за першість
поетичного слова,
а взяла всіх у полон
Довженкова
«Зачарована Десна».
Але про це згодом.
Спочатку — про
біль, який озвучила
в заголовку
Лариса ЗАНЮК
Лауреатів XXII Всеукраїнського конкурсу професійних читців поезії привітали справжні майстри слова.

а ідеєю заслуженого діяча мистецтв України, директора
Волинського
академічного
театру
ляльок Данила Поштарука, це творче змагання після анексії Криму
вже вп’яте проводять
у Луцьку, і оцінюють його
видатні театральні діячі
й викладачі. Тому дуже
прикро, що на гала-концерт переможців прийшло аж… зо два десятки глядачів, серед яких
більшість — журналісти.
А де ж майбутні актори,
студенти коледжу мистецтв? Невже не цікаво
послухати, що привезли
на конкурс митці з усієї
України?
Голова журі, народна артистка України
Лариса Хоролець, подякувала Національній
спілці театральних дія-

З

Цей

День

чів, департаменту культури Луцької міськради,
Данилові
Поштаруку
і гостинному колективу
театру, який на три дні
став для його учасників
домівкою. Актори театру
ляльок демонстрували
майстер-клас у виставі «Лісова пісня», що
майже три десятки літ
не сходить зі сцени,
і тут було чому повчитися. Лариса Хоролець
подала урок мистецтва
слова, читаючи поезію
Лесі Українки, а Лариса
Брюховецька, головний
редактор журналу «Кіно-Театр», презентувала
нові видання про світове
кіно.
Декламатори
побували в Лесиних місцях — у Колодяжному,
урочищі Нечимне, музеях Луцька. Вони натх-

— Я з-під
«
Десни, і наче

Людмилою Приходько,
Альбіною Сотниковою,
Юрієм Чековим, які
із яскравих і майстерних виступів вибудували парадигму першості.
Дипломи лауреатів отримали Олег Пригода
(Львів), Ірина Святненко
(Київ), Ольга Чебаненко (Київ), Діана Мороз
(Київ), Анна Волошина
(Харків), Ольга Ілльо
(Дніпро),
Владислава
Курач (Луцьк).
Виконувач обов’язків
міського голови Луцька
Григорій Пустовіт вручив
спеціальний приз Владиславі Курач, актрисі
Волинського
облмуздрамтеатру. Вона проникливо і задушевно
прочитала «Баладу про
гени» Івана Драча. Були
й особливі симпатії. Заслужений діяч мистецтв

переповіла
своє
дитинство,
мені дуже
близький твір
Довженка, —
усміхається
володарка
гран-прі Інна
Бевза.

»

Журі одноголосно
визнало
переможницею
Інну Бевзу.

ненно представляли два
дні творчість геніальної
поетеси та сучасних ав-

торів перед поважним
та вимогливим журі –Ларисою Брюховецькою,

Будинок Косачів виявили завдяки
Ользі Косач-Кривинюк

в історії 8 жовтня 1942 року в газеті «Український голос» опубліковано статтю
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Анатоля Дублянського «Дім, в якому жила Леся Українка в Луцьку»
Фото ua.igotoworld.com.

жовтня

Тарас СТЕПАНЮК

«Завдяки старанням редакції нашого часопису за ласкавої допомоги сестри поетеси — п. Ольги Косач-Кривинюк, котра проживає зараз
у Києві, вдалося встановити докладно
один дім (на фото), у якому взимку
1890–1891 рр. проживала родина Косачів разом з Лесею Українкою. Будинок двоповерховий,
стоїть на розі вулиць Катедральної й Троїцької
(колишньої Домініканської), нині — вулиця Драгоманова, 28. — Авт). Помешкання батьків Лесі
Українки — на другому поверсі зі сторони вул. Катедральної. Дім цей мурований; належав колись
до костельних і зараз у доброму стані», — писав
майбутній митрополит Української автокефальної
православної церкви Анатоль Дублянський.

цей мурований; належав колись
« Дім
до костельних і зараз у доброму
стані.
»

України Юрій Чеков відзначив Віолету Ващенюкову, яка отримала псевдо Вишня за майстерне
виконання усмішки про
море.
– В Україні зараз відсутній гумор.
За «95 кварталом» ми
забули, що в нас був
Вишня, Ковінька, Глазовий, Сова, а тут почули
особливу
інтерпретацію, — зазначив митець,
а Лариса Брюховецька
вручила книгу «Перерваний політ» саме за цей
справжній український
гумор.
І ось називають переможців: Ірина Романчук (Львів) — перше місце, Віолетта Ващенкова
(Дніпро) — друге, Ольга
Кожушок (Івано-Франківськ) — третє. Дівчат
нагородили
гучними
оплесками й преміями
по 1000 гривень. Володаркою гран-прі стала
Інна Бевза, студентка
4-го курсу Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Вона прочитала (якщо
це слово взагалі точне)
динамічно й емоційно
уривок із повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». Вихід
старців, сліпців — ціле
дійство у виконанні однієї актриси.
— Я з-під Десни,
і наче переповіла своє
дитинство, мені дуже
близький твір Довженка, — усміхається володарка гран-прі Інна Бевза
за лаштунками і на моє
запитання, як її зустрів
Луцьк, відповідає лаконічно: — Це буде яскравий спомин.
Привітала переможців народна артистка
України Людмила Приходько, побажала перемоги й багатостраждальній нашій землі,
а поезією волинянки
Надії Гуменюк «Ангел
білі крила продавав»
зичила акторам-початківцям стати улюбленими. n

У роки німецької окупації він був головним редактором газети «Український голос», яка виходила в Луцьку. Часописи з такою ж назвою були
у Миколаєві, Кіровограді та Хмельницькому. Як
орган окупаційної влади, газета публікувала промови фюрера, статті про перемоги німецької армії та розпорядження рейхскомісара України Еріха Коха. Дублянський намагався помістити щось
про культурне життя, минувшину тощо. У цьому ж
номері опубліковано статтю «Славні українські
купці-чумаки», у якій ідеться про чумакування. Також є замітки для господарів на кшталт «Магазинування картопель» (про способи їх зберігання).
Наразі невідомо, коли споруджено згаданий
вище будинок. Вочевидь до 1807 року там стояла
одноповерхова будівля. Пізніше спорудили другий поверх та чавунні сходи. У 70-х роках ХІХ століття зал другого поверху орендував приватний
драматичний театр. У 1917-му в будівлі відкрили
польську гімназію імені Костюшка, згодом розмістили управління Луцької римо-католицької
дієцезії. А після Другої світової війни тут функціонували різні міські й обласні організації, зокрема,
бюро подорожей та екскурсій. Після створення
державного історико-культурного заповідника
будинок передали його дирекції. n
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«ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ
НА ВИХІДНІ»

з історією для душі! 16
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Юна Тигриця
поклала всіх
суперниць
одним
прийомом

телеканалів
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

n Ліричний сюжет

Фото Олексія ЯРОВОГО.

У цій жінці живе щось невловиме, магічне, невимовне. Здається, якби
художник створив її портрет, то вона не змогла б довго всидіти на
полотні. Утекла б…
Фото google.com.ua.

Ольга ЧОРНА

віт захоплюється цією
жінкою. І поблажливо
усміхається, коли вона
витончено обманює… себе.
Хай повірять усі, що в неї все
гаразд, а як насправді – ніхто
не повинен навіть здогадуватися.

С

Яке у неї ім’я? Називаю її
по-різному: Жінкою з осені,
П’ятою порою року, Сонечком…
Іноді вона викликає у
мене роздратування і я подумки всаджую її на мітлу й посилаю… до моря.
Знаю, вона його любить.
Інколи їй буває важко. Хочеться не те що виплакатися – виревітися. Але цього вона собі
дозволити не може. Підпухлі,
почервонілі повіки, синці під
очима, бурячковий ніс… О ні!
Депресія?
Їй сумно з цією жінкою.
Стрес? Найкращий засіб
від нього – гарно виглядати. Ось саме за це я називаю її П’ятою порою року.
Чим гірше – тим ліпше!..
Ллє дощ, вітер норовить вирвати з рук парасольку… Розхристаний настрій відповідає
погоді. А вона, перестрибуючи калабані, і, немов обминаючи холодні краплі, кудись
поспішає. Дехто з жіноцтва
проводить її заздрісним по-

її душі стільки
« Вліта!
Воно ніколи не
відлітає у вирій.
»

глядом. Дарма! Просто любить дощ…
Вона обожнює осінь. Полюбляє загубитися у терпко-полиновому сивому тумані, вдихати пряний аромат
холодних хризантем, приносити додому букетики з різнобарвного листя… Жінка з
осені…
Але в її душі стільки літа!
Воно ніколи не відлітає у вирій. Вона роздаровує клаптики літа знайомим і незнайомим. За це я називаю її
Сонечком…
Інколи здається, що вона

ТБ

ПОНЕДІЛОК, 8 ЖОВТНЯ
УТ-1
06:00, 09:40, 11:50, 13:15, 17:35 ІІІ
літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 18:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно!
11:25, 14:40 Телепродаж
15:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки)
16:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Плавання
18:30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки/дівчата)
20:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Футзал. Груповий раунд
21:25 Олімпійська доба
22:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Спортивні танці

1+1

20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:45, 22:40 «#ШОУЮРИ»
23:40 «Танці з зірками»

ІНТЕР
03.00 Д/п «Місця сили» 03.45
«Орел і Решка. Шопінг» 05.05 «Top
Shop» 05.35 Мультфільм 06.10,
23.00 «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» 10.00,
20.40 Т/с «Поверни моє кохання»
(16+) 12.25 Т/с «Криве дзеркало
душі» (16+) 16.10 «Чекай мене.
Україна» 18.00, 19.00, 02.45 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 00.45 Т/с «Підземний
перехід» (12+) 02.35 «Код доступу»

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
з 1+1»
23:00 Сьогодні
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
09:30 Зірковий шлях
19:30 ТСН: «Телевізійна
10:20 Свекруха або невістка
служба новин»
11:20 Реальна містика
09:30 «Чотири весілля»
10:45, 12:20 «Одруження наосліп» 13:20, 15:30 Агенти справедливості
12+
13:00, 14:25 «Міняю жінку»
16:00 Історія одного злочину -3 16+
15:45 «Сімейні мелодрами»
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
володарка»
21:00 Т/с «Круговорот»
19:20 «Секретні матеріали»

любить свої негаразди. Не
уявляю її без них. Коли б
трапилося таке, що з її життя зникли проблеми, то
обов’язково їх створила б.
Її вік, як і ім’я, також значення не має. Вона не належить
до тих жінок, котрі роблять з
цього велику таємницю, бо ж
кількість прожитих років не
зменшиться.
Якось застала її у жахливому стані. «І все-таки тебе
життя дістало!» – подумала.
Хотіла сказати щось втішне.
Але вона, допиваючи, мабуть,
другий літр кави, запитала:

23:30 Х/ф «КОМАНДА
ЗНИЩИТИ»

СТБ
05:25, 15:25 Все буде добре!
07:20 Т/с «Анатомія Грей»
09:15 Х/ф «КАРДІОГРАМА
КОХАННЯ»
11:10 МастерШеф 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20:00, 22:45 Хата на тата 12+

ICTV
05:40, 19:20 Надзвичайні новини
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:10 Факти
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10:15 Не дай себе обдурити!
11:30, 13:25, 16:20 Х/ф «ДЕНЬ
ТРИФИДІВ»
16:40 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА:
ФІНАЛЬНА БИТВА»
20:20 Прорвемось!
21:30 Т/с «Папаньки»
22:40 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
05:49, 06:59 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»

07:00 М/ф «Дозор джунглів»
09:10 Х/ф «ПОВІТРЯНА
В’ЯЗНИЦЯ»
11:20 Х/ф «КІЛЕРИ»
13:20 Х/ф «ШПИГУНКА»
16:00 Таємний агент
17:10 Пост шоу. Таємний агент
19:00 Ревізор
21:40 Страсті за Ревізором

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.00,
14.00 Правда життя 08.00 Природа
сьогодення 09.00 Незвичайні
культури 09.55 Брама часу 10.55
Україна: забута історія 11.50
Запрограмовані долі 12.50,
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.45
Вирішальні битви 2 світової 15.50,
21.45 Річкові монстри 16.50, 22.45
Скарби зі сховищ 17.50 Фестивалі
планети 18.50, 20.50 Секретні
території 00.50 Містична Україна
02.20 Там, де нас нема 05.45
Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай та

пити «мікстуру» по одному
маленькому келишку перед
їжею. Хай йому грець! У мене
ж нині занепад сил! Поки буряк настоїться, може й кінець
світу настати».
Вона пропонує червоне
вино та салат із червоного
буряка… Цікавлюся, що ж
усе-таки трапилося. Показує
свої улюблені туфлі. Один –
без підбора. Як я розумію її
розпачливий стан!
Інколи ж мені подобається її не розуміти. І не погоджуватися з нею. І заперечувати…
Знаю, її багато хто любить. Нею захоплюються. А
дехто її не може терпіти. Не
тому, що комусь заподіяла
зло. Тому, що вміє бути собою. І вміє бути жінкою.
«Здається, я випадково потрапила в цей світ,
у це негалантне століття.
Може, мене загубили?»
– любить повторювати
вона. І довго вдивляється
в небеса, немов очікуючи
відповіді… n

пекло 2»
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
14:00 «Орел і Решка. Навколосвітня 02.40 Гараж 03.40 Художній фільм
подорож»
ТЕТ
23:10 Х/ф «СЕРЕНА»
06.00 Байдиківка
2+2
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 2:
06:00 Мультфільми
ОСТРІВ УТРАЧЕНИХ
08:05, 09:00 Т/с «Пляжний коп-2»
МРІЙ»
09:40, 18:15 «Спецкор»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
12.00 Мольфар
11:05 Т/с «Опер за викликом-3»
15:35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ» 13.00 Країна У
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни. 14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
Харків»
15.00 Віталька
21:35 Т/с «Касл-8»
17.00 Панянка-селянка
23:20 Х/ф «СТАРІ ДНІ»
18.00 Чотири весілля
ZIK
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Дитяча програма
ФУТБОЛ-1
«Йдемо разом» 08.00, 09.00, 11.00
Перші про головне. Ранок. Новини
06:00 СПАЛ - Інтер. Чемпіонат Італії
08.15, 09.10 Д/ф «Дзеркало історії» 07:45, 16:35 Журнал Ліги чемпіонів
09.55, 11.15, 16.10, 17.15, 18.10
08:15 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
Перші про головне. Коментарі
України
12.05 Докаz 13.00, 15.00 Перші
10:00 «Великий футбол»
про головне. День. Новини 13.15
11:45, 19:55 Топ-матч
Перші про головне. День. Коментарі 12:00 Емполі - Рома. Чемпіонат
15.15, 19.15 VOX POPULI 16.00
Італії
Перші про головне. День. Дайджест 13:50 Саутгемптон - Челсі.
17.00, 19.00 Перші про головне.
Чемпіонат Англії
Вечір. Новини 18.00 Перші про
15:40, 22:30 Футбол NEWS
головне. Вечір. Дайджест 20.00
16:05 Передмова до 3 та 4 турів.
HARD з Влащенко 21.00 Перші
Ліга Націй УЄФА. Прем’єра
про головне. Підсумки 21.35
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Гра з вогнем 22.30 Гра в класику
Прем’єра
з Сергієм Рахманіним 23.30

Фото teren.ln.ua.

Дівчинка, яка осиротіла через війну, дивиться на світ
з мурала, що на проспекті Миру.

Мілана ще довго
чекала, що з протеза
з’являться її відірвані
вибухом снаряда
пальчики…
Таких життєвих історій, як у цієї шестирічної
дівчинки, не має бути!!! Ніде, у жодній країні,
у жодному часі, у жодних батьків!!! Здається,
діти — то така свята частина людства, що їх
мало би обминати усіляке лихо, природне і «від
людини». На болючий жаль, не обминає

«Хочеш, дам тобі «рецепт»,
як позбутися занепаду сил?
Одна знайома поділилася.
Треба наповнити посудину
по вінця сирим тертим буряком насиченого червоного
кольору і залити горілкою. Усе
це настоювати при кімнатній
температурі протягом дванадцяти діб. І коли відчуваєш,
що втрачаєш сили, потрібно

Оксана КОВАЛЕНКО

удожник Сашко Корбан сподівається, що його
зображення Мілани, величезний мурал — на усю
стіну 15-поверхівки в Маріуполі — зворушить
людські душі на нові й нові хвилі співчуття, уваги і добра до земляків на Донбасі. Не тільки він має надію, що
жаліслива історія-крик не повториться…
«У мами кров! Допоможіть!» — плач дівчинки
з руїн магазину почув чоловік, який ховався від
снарядів неподалік. Він доправив закривавлену дитину до лікарні, а ще розповів, як кричав її мамі, щоб
лягала, коли та в останні секунди життя намагалася зачинити двері крамниці.
24 січня 2015 року російські найманці розпочали артобстріл Маріуполя з «Градів». У цей день
27-літня Оля Абдурашитова взяла донечку на роботу. Так склалося, що напарниця зламала ногу, що тоді
ще 3-річну малу ні з ким було лишити вдома, що місце роботи — магазин — був у тому мікрорайоні, який
обрали бойовики. Те, що сталося, називають «прямим
попаданням». Окрім Ольги, у чорну суботу загинула
31 людина, 108 (включно з дітьми) зазнали поранень.

Х
Саме з цього фото, опублікованого в соцмережах,
вся країна дізналася про найповажнішого захисника.

Коли кулі мовчать, є час і для улюбленого заняття — гри на бандурі.

Найстаріший боєць АТО:
«Чого вже мені боятися в такому віці?»
77-літній Борис Мельник із позивним
Тихін чотири роки воює на Сході України
Інна ПІЛЮК

ВІН ТУТ УЖЕ
ЖЕ ЯК ТАЛІСМАН

місця. Його життєвий досвід не раз рятував на фронті необстріляних юнаків.
Він тут уже як талісман,
талісман а не дід,
дід якому
не сидиться вдома. Сам чоловік зізна-

ється, що був готовим до такого неоднозначного сприйняття: «По-різному
ставляться до мене, одні — з повагою,
інші, можливо, й не розуміють, чому
я тут. Та я люблю спілкуватися з молодими. Вони взагалі відвертіші, частіше
діляться враженнями. Іноді для взаєросійською,
морозуміння ми говоримо російс
ською,
але мене найбільше обурює
обурює, коли деякі
деяк
потреби
бійці із Західної України без пот
тр
ребби
переходять на неї. У той же час вихідці
ви
иххідц
ц
ці
українською,
зі Східної, які володіють українс
ською
ськ
ю
ю,
принципово не переходять на мову
м ву
мов
ву
агресора. І я радію за них».
Борис Мельник родом із сел
ссела
ла
району,
Тростянець
р
ц Зборівського
р
району
р
уу, що
щ
родина Тернопільщині. Згодом його ро
одиобласті,і, де
на переїхала до Київської області
д й
проживає дотепер.

“
«ЦІКАВА»
А»

Навіть його
ого командир довгий
довги
ий час
не знав, що Тихона насправді звати
Борис Мельник.
ик. Та й із віком нее одразу розкрилася
Чоловікові
ся таємниця. Чоло
овікові
не 74 роки, якк думали товариші по
о службі, а цілих 77. Чому так помиляли
помилялися
ися всі?
Бо Тихін так сказав. Мабуть, хотівв видаватися молодшим,
дшим, аби не сприймали
його як діда.
Спочатку побратими підсміювалися з Бориса Антоновича
нтоновича та з його більш
ніж поважного
го віку. Але воєнні випробування все швидко поставили на свої

Іноді для взаєморозуміння
ми говоримо російською,
але мене найбільше
обурює, коли деякі бійці
із Західної України без
потреби переходять на неї.

ЗА 4 ЖОВТНЯ »
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Найстаріший боєць АТО:
«Чого вже мені боятися
в такому віці?»

І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

П’ЯТА ПОРА РОКУ

Фото articles.t1.ua

Яка політика? В Україну
їде рабиня Ізаура!

Історія до сліз дівчинки
Мілани, в якої під час
обстрілу сепаратистами
відірвало
р
пальчики і
убило маму

Яка політика? В Україну
їде рабиня Ізаура!

18:00 Передмова до матчу
«Динамо(К)-Баварія» (1994
/95). Золота Колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком.
Прем’єра
18:05 Динамо (К) - Баварія (1994 /
1995 ) Золота Колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком.
Прем’єра
20:10 Ліверпуль - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
22:00 Передмова до 3 та 4 турів.
Ліга Націй УЄФА
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23:45 Львів - Десна. Чемпіонат
України

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00, 09:33 «Енеїда» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:10 «Українська читанка» 14:17
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/ф «Сонар» 16:00 Орегонський
путівник 16:30 Мистецький пульс
Америки 17:10 «Пліч-о-пліч» 17:36
Д/ц «Незвичайні культури» 18:05
«Розсекречена історія» 19:20
«Тема дня» («Прямий» ефір) 19:46
КіноWall з Сергієм Тримбачем 20:11
NeoСцена з Олегом Вергелісом
20:40 Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО

00.00, 03.00, 08.30 «Політичний
Маринад» 01.00 «Вартові Еспресо»
07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий
01.30, 23.00 «#Скандали_тижня»
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
02.00, 05.30 «Княжицький» 04.00,
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 Новини
06.30 «Студія Захід» з Антоном
09.00 Кулінарно-літературне шоу
Борковським 05.00 «Міжнародний
«Енеїда» 13.40 Суботня тема
огляд» з Юрієм Фізером 07.30
14.10 «Українська читанка» 14.15 «Суботній політклуб» 09.30
Радіодень. Модуль знань 15.00 Д/ф «Людина і право» з Борисом
«Сонар» 16.00 Д/ф «Орегонський Захаровим 09.55, 11.00, 12.00,
путівник».Мистецький пульс
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Америки 17.10 Д/ф «Пліч-о-пліч»
18.00 Новини 10.05, 15.15 «Погода»
17.30 Т/с «Незвичайні культури»
з Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
18.05 Програма «Розсекречена
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
історія» 19.25 Тема дня 19.50
17.10, 18.15 Коментар 15.30, 22.30
Кіновол з Сергієм Тримбачем 20.15 «Ваша Воля» 19.00 «Великий ефір
Неосцена з Олегом Вергелісом
Василя Зими» 21.00 «Вердикт»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, з Сергієм Руденком 21.55 «Твій
ID-документ» 22.00 «Поліцейська
НОВА ВОЛИНЬ
хвиля» 23.30 «Культ: Експрес» з
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Марією Бурмакою

UA: РІВНЕ

ТБ

ВІВТОРОК, 9 ЖОВТНЯ

«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

13:55 Емполі - Рома. Чемпіонат
Італії
15:45 «Сімейні мелодрами»
16:00 Історія одного злочину
06:40, 07:59 Kids Time
УТ-1
16:55 МЮ - Ньюкасл. Чемпіонат
-3 16+
06:45 М/с «Том і Джеррі шоу»
Англії
06:00, 09:40, 11:50, 13:15, 16:00, 17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»
08:00 Т/с «Друзі»
18:45 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
18:50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
2+2
19:20 «Секретні матеріали»
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна» 09:00 Т/с «Кохання напрокат»
України
ігри 2018
21:00 Т/с «Круговорот»
10:50 Т/с «Відчайдушні
20:35 Топ-матч
06:00 Мультфільми
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 20:35 «Чистоnews 2018»
ТЕТ
20:45 Т/с «Школа. Недитячі ігри» 23:30 Т/с «CSI: Маямі»
домогосподарки»
20:40 Удінезе - Ювентус.
13:00, 21:00 Новини
08:00, 08:55 Т/с «Пляжний коп-2»
21:45, 23:35 «Модель XL - 2»
17:00, 19:00 Хто проти
06.00 Байдиківка
Чемпіонат Італії
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
09:35, 18:15 «Спецкор»
СТБ
блондинок? 12+
06.30 ТЕТ Мультиранок
23:45 Олександрія Доброго ранку, Країно!
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
ІНТЕР
21:00 Х/ф «ЗАГУБЛЕНА»
09.45 М/ф «Рапунцель: Заплутана
Чорноморець. Чемпіонат
11:25, 14:40 Телепродаж
05:55 Т/с «Анатомія Грей»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
історія. Стежка до щастя»
15:00, 19:15 ІІІ літні Юнацькі
України
03.30 «Орел і Решка. Шопінг»
07:50, 20:00, 22:45 МастерШеф
13:00 «Нове Шалене відео
МЕГА
Олімпійські ігри 2018 Баскетбол
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
04.45 «Top Shop» 05.15, 20.00
12+
по-українськи»
UA: РІВНЕ
3х3. Груповий раунд (юнаки)
«Подробиці» 05.55 Мультфільм
12.00 Мольфар
06.00 Бандитський Київ 07.00,
12:55 Битва екстрасенсів 16+
13:20 Х/ф «АТТІЛА»
16:20 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 06.15, 23.00 «Слідство вели... з
13.00 Країна У
14.00 Правда життя 08.00
15:25 Все буде добре!
07.00 Гімн. Ранкове шоу
15:05 Х/ф «12 РАУНДІВ»
ігри 2018 Плавання
Леонідом Каневським» 07.00,
Природа сьогодення 09.00, 18.20 19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни. 14.00, 21.00 Одного разу під
17:30, 22:00 Вікна-Новини
«Добрий ранок» 07.30, 08.00,
17:35 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 18:00 Один за всіх 16+
Незвичайні культури 09.55 Брама
Полтавою
08.30, 13.30, 17.00, 19.00,
Харків»
ігри 2018 Баскетбол 3х3. Груповий 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
часу 10.55 Україна: забута історія 21:35, 23:20 Т/с «Касл-8»
15.00 Віталька
20.40 Новини 09.00 Дешевий
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
раунд (юнаки/дівчата)
Інтером» 10.10, 12.25, 20.40 Т/с
11.50 Потойбіччя. Сни 12.50,
відпочинок 09.30 Д/ф «Смаки
17.00 Панянка-селянка
історія»
18:00 Інформаційна година
«Поверни моє кохання» (16+)
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.45
культур» 13.40, 19.25 Тема дня
ZIK
18.00 Чотири весілля
20:00, 21:50 ІІІ літні Юнацькі
12.50 Т/с «Тільки не відпускай
Вирішальні битви 2 світової 15.50,
ICTV
14.10 «Українська читанка»
20.00, 23.00 Сімейка У
07.00 Перші про головне.
Олімпійські ігри 2018 Тхеквондо
мене» (16+) 13.50, 14.50, 15.45,
21.45 Річкові монстри 16.50,
14.15 Радіодень. Модуль знань
22.00 Казки У Кіно
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
(дівчата 55 кг, юнаки 63 кг)
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 02.45 05:35, 20:20 Громадянська оборона 22.45 Скарби зі сховищ 17.50
15.00 Д/с «Незвідані шляхи»
програма «Йдемо разом» 08.00,
06:30 Ранок у великому місті
21:25 Олімпійська доба
Ток-шоу «Стосується кожного»
Фестивалі планети 18.50, 20.50
ФУТБОЛ-1
16.00 Д/ф «Орегонський
09.00, 11.00 Перші про головне.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
22:55 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 00.45 Т/с «Підземний перехід»
Секретні території 00.45 Містична
путівник» 17.10 Публіцистична
Ранок.
Новини
08.15,
09.10
Д/ф
06:00,
16:05
«Європейський
Факти
ігри 2018 Фехтування (юнаки).
(12+) 02.35 «Код доступу»
Україна 02.15 Бандитська Одеса
програма «Своя земля» 17.35
«Дзеркало
історії»
09.55,
11.15,
WEEKEND»
09:15,
19:20
Надзвичайні
новини
Шпага (дівчата). Шабля. Півфінал
Лекції. 100 років історії 2 вип.
16.10,
17.15,
18.10
Перші
про
06:45
Передмова
до
3
та
4
турів.
10:10
Прорвемось!
УКРАЇНА
К-1
18.00 Х/ф «ЗА СЛУЖБОВИМ
головне.
Коментарі
12.05
FACE
2
Ліга
Націй
УЄФА
11:15,
13:20
Х/ф
«ПОВІНЬ»
1+1
ОБОВ’ЯЗКОМ» 19.50
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
06:30 «TOP SHOP»
FACE
з
Тетяною
Даниленко
13.00,
07:15,
22:50
Чемпіонат
Італії.
13:55, 21:30 Т/с «Папаньки»
Бібліофан з Ростиславом
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Україною
07:40 «TiBi Абетка»
15.00
Перші
про
головне.
День.
Огляд
туру
14:50, 16:25 Дизель-шоу 12+
Семківим 20.15 Музлав з
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
Новини
13.15
Перші
про
головне.
08:10 Фулгем - Арсенал.
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
Любою Морозовою
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
23:00 Сьогодні
08:15 Т/с «Дикий ангел»
День.
Коментарі
15.15,
19.15
VOX
Чемпіонат Англії
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
19:30 ТСН: «Телевізійна
09:30 Зірковий шлях
09:10, 23:50 «Орел і Решка.
POPULI
16.00
Перші
про
головне.
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
23:50 Х/ф «ДЕДПУЛ»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
служба новин»
10:20 Свекруха або невістка
Шопінг»
День. Дайджест 17.00, 19.00
10:25 Ворскла - Арсенал-Київ.
НОВА ВОЛИНЬ
09:30 «Чотири весілля»
11:20 Реальна містика
12:00,
20:00
«Орел
і
Решка.
Перші
про
головне.
Вечір.
Новини
НОВИЙ КАНАЛ
Чемпіонат України
10:45, 12:20 «Одруження наосліп» 13:20, 15:30 Агенти
18.00 Перші про головне. Вечір.
Перезавантаження»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
12:10
«Великий
футбол»
05:00 Абзац
12:50, 14:15 «Міняю жінку»
справедливості 12+
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай та Дайджест 20.00 Хард-ток-шоу

ТБ

СЕРЕДА, 10 ЖОВТНЯ
УТ-1
06:00, 09:40, 11:50, 13:15, 16:00
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри
2018
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:25, 14:40 Телепродаж
15:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки)
16:20 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Плавання
17:30, 19:15 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Баскетбол
3х3 Груповий раунд (юнаки,
дівчата)
18:00, 22:00 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018
Скелелазіння. Фінал (юнаки)
20:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Футзал. Груповий раунд
21:25 Олімпійська доба
22:45 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Спортивні танці

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»
10:45, 12:20 «Одруження

наосліп»
13:00, 14:25 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Школа. Недитячі ігри»
21:45, 23:35 «Король десертів»

ІНТЕР
03.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.50 «Top Shop» 05.20, 20.00
«Подробиці» 06.00 Мультфільм
06.15, 23.00 «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» 10.10, 12.25, 20.40 Т/с
«Поверни моє кохання» (16+)
12.50 Т/с «Тільки не відпускай
мене» (16+) 13.50, 14.50, 15.45,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
02.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 00.50 Т/с «Підземний
перехід» (12+) 02.35 «Код
доступу»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:50 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:20 Свекруха або невістка

11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину
-3 16+
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:35 Футбол. Контрольна гра
УЄФА. Збірна Італії збірна України

СТБ
05:05 Все буде добре!
07:05 Т/с «Анатомія Грей»
09:00, 20:00, 22:45 МастерШеф
12+
12:55 Битва екстрасенсів 16+
15:25 Все буде добре! 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:15, 13:20 Х/ф «ПОВІНЬ»
13:55, 21:30 Т/с «Папаньки»
14:55, 16:20 Дизель-шоу 12+
17:40 Т/с «Марк+Наталка»

УТ-1

21:45 «Гроші 2018»
22:45 «Право на владу 2018»

21:00 Т/с «Круговорот»
23:20 Контролер

ІНТЕР

СТБ
06:00 Т/с «Анатомія Грей»
07:55 МастерШеф 12+
13:00 Битва екстрасенсів 16+
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20:00, 22:45 Зважені та щасливі
12+

1+1

03.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 «Top Shop» 05.15, 20.00
«Подробиці» 05.55 Мультфільм
06.15, 23.00 «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» 10.10, 12.25, 20.40 Т/с
«Поверни моє кохання» (16+)
12.50 Т/с «Тільки не відпускай
мене» (16+) 13.50, 14.50, 15.45,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
02.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 00.45 Т/с «Підземний
перехід» (12+) 02.30 «Код
доступу»

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»
10:45, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:00, 14:25 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Школа. Недитячі ігри»

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
10:20 Свекруха або невістка
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину
-3 16+
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить Україна»

УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ
06:09, 07:59 Kids Time
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:00 Т/с «Друзі»
08:50 Т/с «Кохання напрокат»
10:50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:00, 19:00 Кохання на
виживання 16+
20:50 Х/ф «МІЛИНА»
22:25 Заробітчани

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:25 Х/ф «ДЕНЬ
ТРИФИДІВ»
13:45, 21:25 Т/с «Папаньки»
14:45, 16:20 Дизель-шоу 12+
17:40 Т/с «Марк+Наталка»
22:20 Нові лідери

НОВИЙ КАНАЛ
06:09, 07:59 Kids Time
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:00 Т/с «Друзі»

07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10, 23:50 «Орел і Решка.
Шопінг»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай
та пекло 2»
14:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
23:00 «Бєдняков+1»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00, 08:55 Т/с «Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
МЕГА
13:25 «Неминуча війна»
06.00 Бандитська Одеса 07.00, 15:20 Х/ф «12 РАУНДІВ 2:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
14.00 Правда життя 08.00
Природа сьогодення 09.00, 17.50 19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
Незвичайні культури 09.55 Брама
війни. Харків»
часу 10.55 Україна: забута історія 21:35, 23:20 Т/с «Касл-8»
11.50 Таємниці пірамід 12.50,
ZIK
19.40 Речовий доказ 14.55,
23.45 Вирішальні битви 2 світової 07.00 Перші про головне.
15.50, 21.45 Річкові монстри
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
16.50, 22.45 Скарби зі сховищ
програма «Йдемо разом» 08.00,
18.50, 20.50 Секретні території
09.00, 11.00 Перші про головне.
00.45 Містична Україна 02.30
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф
Таємниці кримінального світу
«Дзеркало історії» 09.55, 11.15,
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
К-1
про головне. Коментарі 12.05,
06:30 «TOP SHOP»
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
07:40 «TiBi Абетка»
15.00 Перші про головне. День.

ТБ

ЧЕТВЕР, 11 ЖОВТНЯ
06:00, 09:40, 11:50, 13:15, 15:10,
17:35, 18:50 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018
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!
11:25, 14:40 Телепродаж
16:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Плавання
18:00 Інформаційна година
19:30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки, дівчата)
20:35 Олімпійська доба
21:30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Легка атлетика

20:20 Секретний фронт
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:45 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ-4»

пекло 2»
14:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
23:00 «Бєдняков+1»

Новини 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 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 «ПАСТУШКА»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Мольфар
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

Чемпіонат України
12:10 Удінезе - Ювентус.
Чемпіонат Італії
13:55 Ліверпуль - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
16:05 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
України
18:25 Топ-матч
18:40 Фулгем - Арсенал.
Чемпіонат Англії
20:30 «Сіткорізи»
21:00, 23:40 «Головна команда»
21:35 LIVE. Італія - Україна.
Контрольна гра

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 Дешевий
відпочинок 09.30 Д/ф «Смаки
культур» 13.40, 19.25 Тема дня
14.10 Українська читанка 14.15
Радіодень. Модуль знань 15.00
Д/с «Неповторна природа»
15.35 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16.00 Д/ф «Орегонський
ФУТБОЛ-1
путівник» 17.10 Програма
розслідувань «Наші гроші» 17.35
06:00 Львів - Десна. Чемпіонат
Лекції. 100 років мистецтва
України
07:45, 17:55 Передмова до 3 та 4 18.00 Х/ф «ЗА СЛУЖБОВИМ
ОБОВ’ЯЗКОМ» 19.50 Д/ф
турів. Ліга Націй УЄФА
«Океан Вет»
08:15 Саутгемптон - Челсі.
Чемпіонат Англії
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
НОВА ВОЛИНЬ
NEWS
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
10:25 Маріуполь - Карпати.

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
«Суботній політклуб» 05.00
«Культ: Експрес» з Марією
Бурмакою 09.00 «Подорожуй
вдома» 09.30 «Успішні в Україні»
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

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Дешевий відпочинок
09:33 Д/с «Смаки культур» 13:40
«Тема дня» 14:09 «Українська
читанка» 14:17 Радіодень
«Модуль знань» 15:00 Д/с
«Неповторна природа» 15:26
Д/с «Таємниці підводного світу»
16:00 Орегонський путівник
16:29 Мистецький пульс
Америки 17:10 «Наші гроші»
17:36 100 років мистецтва
18:00 Серіал «За службовим
обов’язком» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 19:46 Д/с
«Океан Вет» 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
«#Скандали_тижня» 04.30
«Культ: Експрес» з Марією
Бурмакою 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»

07:30, 08:00, 08:30, 13:30,
17:00, 19:00 Новини 09:00
08:50 Т/с «Кохання напрокат»
Дешевий відпочинок 09:33
Д/с «Смаки культур» 13:40
10:50 Т/с «Відчайдушні
2+2
«Тема дня». Сурдопереклад
домогосподарки»
ТЕТ
14:09 «Українська читанка»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
06:00 Мультфільми
14:17 Радіодень «Модуль
21:00 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ПОЛЬОТУ» 08:00, 08:55 Т/с «Пляжний коп-2» 06.00 Байдиківка
знань» 15:00 Д/с «Неповторна
23:00 Заробітчани
06.30 ТЕТ Мультиранок
09:35, 18:15 «Спецкор»
природа» 15:26 Д/с «Таємниці
09.45 Х/ф «БРЕМЕНСЬКІ
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
підводного світу» 16:00
МЕГА
МУЗИКАНТИ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
Орегонський путівник 16:29
06.00 Бандитський Київ 07.00,
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13:00 «Нове Шалене відео
Мистецький пульс Америки
14.00 Правда життя 08.00, 02.20
12.00 Мольфар
по-українськи»
17:10 «Складна розмова» 17:36
Природа сьогодення 09.00
13.00 Країна У
15:25 Х/ф «ПОМПЕЇ:
100 років кіно 18:00 Серіал
Фестивалі планети 09.55 Брама
14.00, 21.00 Одного разу під
АПОКАЛІПСИС»
«За службовим обов’язком»
UA: РІВНЕ
часу 10.55, 03.10 Україна: забута 19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
Полтавою
19:20 «Тема дня» («Прямий»
історія 11.50 Прокляття скіфських
15.00
Віталька
07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий ефір) 19:46 Д/с «Сироти дикої
війни. Харків»
курганів 12.50, 19.40 Речовий
17.00 Панянка-селянка
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
21:35, 23:20 Т/с «Касл-8»
природи» 20:40 Новини.
доказ 14.55 Вирішальні битви
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 Новини Сурдопереклад
18.00 Чотири весілля
2 світової 15.50, 21.45 Річкові
ZIK
09.00 Дешевий відпочинок
20.00, 23.00 Сімейка У
монстри 16.50, 22.45 Скарби
09.30 Д/ф «Смаки культур»
22.00 Казки У Кіно
ЕСПРЕСО
07.00 Перші про головне.
зі сховищ 17.50 Незвичайні
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
00.00,
06.00,
19.00 «Великий
культури 18.50, 20.50 Секретні
ФУТБОЛ-1
«Українська читанка» 14.15
ефір Василя Зими» 02.00,
території 23.45 Любов, ненависть програма «Йдемо разом» 08.00,
Радіодень.
Модуль
знань
15.00
09.00, 11.00 Перші про головне.
06:00 Маріуполь - Карпати.
08.00 «Вердикт» з Сергієм
і пропаганда 00.45 Містична
Д/с «Неповторна природа»
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф
Чемпіонат України
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
Україна
15.35
Д/с
«Таємниці
підводного
«Дзеркало історії» 09.25 Добрий 07:50, 21:25 Огляд матчу «Італія22.30 «Ваша Воля» 03.30,
світу»
16.00
Д/ф
«Орегонський
ZIK 09.55, 11.15, 13.15, 16.10,
Україна». Контрольна гра
09.30 «Вартові Еспресо» 04.00,
К-1
путівник»
17.10
Ток-шоу
17.15, 18.10 Перші про головне.
08:00 Удінезе - Ювентус.
23.00 «Студія Захід» з Антоном
«Складна
розмова»
17.40
Лекції.
06:30 «TOP SHOP»
Коментарі 12.05 Хард-ток-шоу
Чемпіонат Італії
Борковським 05.00, 09.00
100 років кіно 18.00 Х/ф «ЗА
07:40 «TiBi Абетка»
«DROZDOV» 13.00, 15.00 Перші
09:50 Огляд матчу «АлбаніяСЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ» «Шустрова Live» 09.55, 11.00,
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
про головне. День. Новини 15.15,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
Йорданія». Контрольна
19.50 Д/с «Сироти дикої
08:15 Т/с «Дикий ангел»
19.15 VOX POPULI 16.00 Перші
17.00, 18.00 Новини 10.05,
гра
природи»
09:10, 23:50 «Орел і Решка.
про головне. День. Дайджест
15.15 «Погода» з Наталкою
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
Шопінг»
17.00, 19.00 Перші про головне. 10:25 Ліверпуль - Ман Сіті.
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
Чемпіонат Англії
НОВА
ВОЛИНЬ
Перезавантаження»
головне. Вечір. Дайджест 20.00
18.25 Коментар 18.15 «Агро12:10 Албанія - Йорданія.
13:00, 21:00 «Орел і Решка. Рай Докаz 21.00 Перші про головне.
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
Експрес» 21.00 «ПолітКлуб
Контрольна гра
Підсумки 21.35 Прямим текстом
та пекло 2»
«Ранок «Нової Волині»
Віталія Портнікова»
14:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
23:00 «Бєдняков+1»

з Остапом Дроздовим 23.00
Стежками війни 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03.00
Гараж 04.00 Художній фільм

08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
19:00 Новини 09:00 Дешевий
відпочинок 09:33 Д/с «Смаки
культур» 13:40 «Тема дня» 14:09
«Українська читанка» 14:17
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Незвідані шляхи» 16:00
Орегонський путівник 16:30
Мистецький пульс Америки
17:10 «Своя земля» 17:36 «100
років історії» 18:00 Серіал «За
службовим обов’язком» 19:20
«Тема дня» («Прямий» ефір)
19:46 БібліоFun з Ростиславом
Семківим 20:11 МузLove з
Любою Морозовою 20:40
Новини. Сурдопереклад

13:55 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
України
16:05, 18:35 «Головна команда»
16:45 Італія - Україна. Контрольна
гра
19:25 Топ-матч
19:35 Англія - Іспанія. Ліга Націй
УЄФА
21:35 LIVE. Вельс - Іспанія.
Контрольна гра
23:40 Франція - Ісландія.
Контрольна гра.
Прем’єра

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ
УТ-1
06:00, 09:40, 11:50, 13:15, 15:10 ІІІ
літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018
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!
11:25, 14:40 Телепродаж
16:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Плавання
17:30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Бадмінтон. Індивідуальні.
Фінали (юнаки, дівчата)
18:40 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки, дівчата)
19:30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Бадмінтон. Команди
21:25 Олімпійська доба
21:50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Легка атлетика

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»
10:45, 12:20 «Одруження наосліп»
13:00, 14:25 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали»

20:15 «Ліга сміху 2018»
22:20 «Ігри приколів 2018»
23:20 «Вечірній Київ»

СТБ

05:55 Т/с «Коли ми вдома»
07:20 Х/ф «ЧОЛОВІЧА ІНТУЇЦІЯ»
09:35 Т/с «Пізнє каяття»
ІНТЕР
17:30, 22:00 Вікна-Новини
03.25 «Орел і Решка. Шопінг»
18:00 Один за всіх 16+
04.45 «Top Shop» 05.15
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
«Подробиці» 05.55 «Мультфільм»
історія»
06.15 «Слідство вели... з
20:00 Цієї миті рік потому 16+
Леонідом Каневським» 07.00,
22:45 Ультиматум 16+
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
ICTV
Інтером» 10.10, 12.25, 22.00 Т/с
05:35,
10:10
Громадянська
«Поверни моє кохання» (16+)
оборона
12.50 Т/с «Тільки не відпускай
мене» (16+) 13.50, 14.50, 15.45, 06:30 Ранок у великому місті
16.45, 02.15 «Речдок» 18.00 Ток- 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
шоу «Стосується кожного» 20.00
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
«Подробиці тижня»
11:15, 13:25 Х/ф «ДЕНЬ
УКРАЇНА
ТРИФИДІВ»
13:45 Т/с «Папаньки»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
14:45, 16:20, 21:30 Дизель-шоу
Україною
12+
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
17:40 Т/с «Марк+Наталка»
23:00 Сьогодні
20:20 Антизомбі
09:30 Зірковий шлях
10:20 Свекруха або невістка
НОВИЙ КАНАЛ
11:30 Реальна містика
05:09, 06:29 Kids Time
12:45, 15:30 Т/с «З минулого з
05:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
любов’ю»
06:30 Т/с «Друзі»
18:00 Т/с «Доктор Ковальчук 2»
08:00, 23:30 Київ вдень та вночі
19:45 Ток-шоу «Говорить
16+
Україна»
09:00 Ревізор
21:00 Т/с «Круговорот»
11:40 Страсті за Ревізором
23:20 Слідами

УТ-1

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші 2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:20, 23:10 «Світське життя
2018»
12:30 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертів»
16:30, 21:15 «Жіночий квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Українські сенсації»

ІНТЕР
04.25 «Код доступу» 04.45 «Top
Shop» 05.15 Д/п «Формула
любові Олександра Абдулова»
05.50 «Україна вражає» 06.35
«Мультфільм» 07.00 «Чекай

мене. Україна» 08.40 Х/ф
«ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ» 10.20
Х/ф «СУЄТА СУЄТ» 12.00
Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ
ПРИГОДИ ШУРИКА» 14.00 Т/с
«Абатство Даунтон» 20.00, 02.10
«Подробиці» 20.30 «Крутіше
всіх. Новий сезон» 22.15 Т/с
«Домохазяїн» (12+) 02.40 Х/ф
«НЕ БУЛО Б ЩАСТЯ»

УКРАЇНА
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Круговорот»
17:00, 20:00 Т/с «Соломонове
рішення»
22:00 Т/с «Каблучка з бірюзою»

СТБ
05:10 Т/с «Коли ми вдома»
06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:05 Караоке на Майдані
09:05 Все буде смачно!
11:00 Битва екстрасенсів 16+
13:00 Зважені та щасливі 12+
16:00 Хата на тата 12+
19:00 Х-Фактор
21:55 Цієї миті рік потому 16+

ICTV
05:05 Скарб нації
05:10 Еврика!

05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Більше ніж правда
07:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу 12+
10:45, 11:45 Особливості
національної роботи-4
13:00 Т/с «Папаньки»
16:10 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК»
19:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20:05 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-2»
22:45 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-3: ВОРОГ У
ТІНІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:09, 06:19 Kids Time
05:10 М/с «Лунтик і його друзі»
06:20 Заробітчани
12:10 Хто проти блондинок? 12+
14:10 Хто зверху? 12+
16:10 М/ф «Корпорація
монстрів»
18:00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
21:00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2:
ВІДРОДЖЕННЯ»
23:30 Х/ф «АНАКОНДА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.15 Брама часу 08.05,

УТ-1

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»
10:10, 11:15, 12:10 «Світ
навиворіт - 4: В’єтнам»
13:15, 14:40 «Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
16:00 Х/ф «ПРОПАЛА
ГРАМОТА»
17:45 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»

ІНТЕР
03.40 «Код доступу» 04.10
Д/п «Володимир Басов. Бігун
на довгі дистанції» 05.00 «Top
Shop» 05.30, 20.00 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм» 06.25 Х/ф
«КУХАРКА» 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 Х/ф «ВИХІДНІ!» 14.00
Т/с «Абатство Даунтон» 18.00
«Крутіше всіх. Новий сезон» 20.30
Х/ф «КОРСИКАНЕЦЬ» 22.20 Х/ф
«ЛІНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
(16+) 00.55 «Речдок»

УКРАЇНА
07:00, 09:00 Сьогодні
07:15 Ранок з Україною. День
захисника

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 20:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
14:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
21:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

18.45 У пошуках істини 09.55
Любов, ненависть і пропаганда
11.55, 21.00 Охоронці Гітлера
14.35 Природа сьогодення
16.45 Річкові монстри 23.45
Підроблена історія 02.25
Академік Корольов 03.15
Володимир Івасюк 04.10
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
08:10, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
10:00, 19:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:50 «Ух ти show»
13:00 М/ф «Астерікс: Земля
Богів»
14:35 «Орел і Решка. Шопінг»
15:30, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2

09:15 Т/с «Соломонове рішення»
13:10 Т/с «Секрет Майя»
17:00, 21:00 Т/с «Бійся своїх
бажань»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:10 Музична платформа

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
05:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:55 Все буде смачно!
09:55 Караоке на Майдані
10:55 Хата на тата 12+
13:00 МастерШеф 12+
19:00 Битва екстрасенсів 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Х-Фактор

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ
СНОУБОРДУ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Віталька
16.15 Х/ф «САМ УДОМА
5: СВЯТКОВЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
22.45 Х/ф «НЕЙМОВІРНЕ
ЖИТТЯ ВОЛТЕРА МІТТІ»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Дитяча програма
«Йдемо разом» 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 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 про
головне. Вечір. Новини 18.00 Перші
про головне. Вечір. Дайджест 20.00
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
21.00 Перші про головне. Підсумки
21.35 Політичне ток-шоу «Народ
проти» 00.00 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 03.10 Гараж
03.40 Художній фільм 06.15 Shift
06.30 Європа у фокусі

ПРОТИ ЗОМБІ»
22:00 Х/ф «ШІСТЬ КУЛЬ»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про
головне. Ранок. Дайджест
07.15 Дитяча програма
«Йдемо разом» 08.00 HARD
з Влащенко 09.10 Перші про
головне. Коментарі 10.00,
22.30 Перша передача
10.30 Добрий ZIK 11.00
FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 12.00 Х/ф
«ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОЇ
ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
1942-1954» 1 ч. 13.00 Д/ф
«Дзеркало історії» 13.35
Ток-шоу «Злий дім» 15.10
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
16.10, 17.10 Політичне токшоу «Народ проти» 17.00,
19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.45 Місто
19.15 VOX POPULI 20.00
Докаz 21.00 Перші про
головне. Деталі 22.00
Стежками війни 23.00,
03.00 Гараж 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
03.25 Художній фільм 06.00
Євромакс 06.30 Завтра вже
сьогодні

06:00 Мультфільми
08:10 «102. Поліція»
08:55 «Загублений світ»
14:05 Х/ф «12 РАУНДІВ»
16:15 Х/ф «12 РАУНДІВ 2:
ТЕТ
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» 06.00 Байдиківка
18:05 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР» 06.30 ТЕТ Мультиранок
20:10 Х/ф «МОРСЬКІ КОТИКИ

ТБ

НЕДІЛЯ, 14 ЖОВТНЯ
06:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018
06:40 «Крути»
07:00, 08:00, 21:00 Новини
07:05 «Легіон. Хроніка Української
Галицької армії»
08:15 «Вони боролись до загину»
08:45, 10:30 Спецпроект «День
захисника України»
09:00 Церемонія складання
урочистої клятви ліцеїстами
Київського військового ліцею ім.
Івана Богуна
12:15 «Січ»
13:00 Перша шпальта
13:30 Перший на селі
14:00, 15:35 Телепродаж
14:20 Фольк-music
16:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Баскетбол 3х3. Груповий
раунд (юнаки, дівчата)
18:00 Вони присягнули на
мир і волю. Спецпроект до Дня
захисника України
20:00, 21:50 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Легка
атлетика
21:25 Олімпійська доба

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.00,
14.00 Правда життя 08.00
Природа сьогодення 09.00
Фестивалі планети 09.30, 17.50
Незвичайні культури 09.55 Брама
часу 10.55 Україна: забута історія
11.50 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття? 12.50, 19.40 Речовий
доказ 14.55 Вирішальні битви
2 світової 15.50, 21.45 Річкові
монстри 16.50, 22.45 Скарби зі
сховищ 18.50, 20.50 Секретні
території 23.45 Любов, ненависть
і пропаганда 00.45 Містична
Україна 02.20 Таємниці дефіциту
05.00 Бізнес на залякуванні

ТБ

СУБОТА, 13 ЖОВТНЯ
06:00, 09:40, 14:15, 18:00 ІІІ літні
Юнацькі Олімпійські ігри 2018
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
14:00, 15:35 Телепродаж
16:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Баскетбол 3х3.
Груповий раунд (юнаки, дівчата)
21:25 Олімпійська доба
21:50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Легка атлетика

14:20, 21:40 Кохання на
виживання 16+
16:20, 19:00 Топ-модель 16+

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 08:55 Т/с «Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 Відеобімба (16+)
14:25 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ»
19:25 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА»
21:30 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА-2:
ВІСЬ ЗЛА»
23:25 «Змішані єдиноборства. UFC.
Fight Night. Сантос-Андерс»

НОВИЙ КАНАЛ
05:29, 07:39 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:40 М/ф «Ми - монстри!»
09:40 М/ф «Корпорація монстрів»
11:20 Х/ф «МІЛИНА»
13:10 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
16:10 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2:
ВІДРОДЖЕННЯ»
18:40 Х/ф «ТИХООКЕАНСЬКИЙ
РУБІЖ»
21:00 Х/ф «ГОДЗІЛЛА»
23:20 Х/ф «АНАКОНДА 2:
ПОЛЮВАННЯ НА
КРИВАВУ ОРХІДЕЮ»

МЕГА

05.10, 06.00 Бандитська Одеса
07.45 Брама часу 08.35, 19.10
ICTV
У пошуках істини 10.20 Любов,
05:00 Інсайдер
ненависть і пропаганда 12.20,
06:45 Т/с «Відділ 44»
21.00 Охоронці Гітлера 15.05
10:40 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК»
Природа сьогодення 16.10
Невідомий океан 17.10 Річкові
12:45, 18:45 Факти
13:00 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК-2» монстри 23.45 Скарб.UA
15:50 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК-3:
К-1
ВОРОГ У ТІНІ»
20:35 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА06:30 «TOP SHOP»
ПАВУК»
07:40 «TiBi Абетка»
23:20 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА08:10 «Ух ти show»
ПАВУК-2: ВИСОКА
09:10, 17:30 Т/с «Пригоди
НАПРУГА»
Геркулеса»

11:00, 19:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:00 М/ф «Барбі: Принцеса і
Жебрачка»
14:35 «Орел і Решка. Шопінг»
15:35, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

10.40 М/ф «Тваринний загін.
Код Марко Поло»
12.20 М/ф «Джастін та
лицарі доблесті»
14.00 Чотири весілля
17.00 Х/ф «НЕЙМОВІРНЕ
ЖИТТЯ ВОЛТЕРА
МІТТІ»
19.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Сімейка У

21:35 LIVE. Ірландія - Данія.
Ліга Націй УЄФА
23:40 Словаччина - Чехія.
Ліга Націй УЄФА

17.10 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 18.05 Громадська
прокуратура 18.30 Добрий ZIK
19.15 HARD з Влащенко 20.10,
21.10 Гра Z вогнем 22.00 Вижити
в Україні 23.00, 02.45 Гараж 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03.45 Художній фільм

12:45 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА
13:40 Ірландія - Данія. Ліга Націй
УЄФА
15:50 LIVE. Румунія - Сербія. Ліга
Націй УЄФА
17:55, 23:40 «Ліга Націй. Матчцентр»
18:50 LIVE. Шотландія Португалія. Контрольна
гра
20:55 «Великий футбол»
21:35 LIVE. Польща - Італія. Ліга
Націй УЄФА

08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Дешевий відпочинок 09:33
Д/с «Смаки культур» 13:40 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:09
«Українська читанка» 14:17
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Неповторна природа» 15:26
Д/с «Таємниці підводного світу»
16:00 Орегонський путівник
16:29 Мистецький пульс Америки
17:10 «Схеми. Корупція в
деталях» 17:36 «Протилежний
погляд. Live». («Прямий» ефір)
18:31 100 років літератури 19:20
«Тема дня» («Прямий» ефір) 19:46
Д/с «Акулячий маг» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
09.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Воля» 03.30,
23.00 «Поліцейська хвиля»
04.00, 08.05 «Княжицький»
05.00 «Вартові Еспресо» 08.00
«Твій ID-документ» 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»

19:13 «Тема дня» 19:44
Двоколісні хроніки 19:59
Фольк - musik

ЕСПРЕСО

UA: РІВНЕ

00.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00,
07.00 М/С «Принцеса Сісі»
08.00 Ранкове шоу «Добрий 07.00 «ПолітКлуб Віталія
Портнікова» 03.30, 05.30
ранок» 09.35 Кулінарно«Ваша Воля» 04.00, 11.05
літературне шоу «Енеїда»
13.30 «Українська читанка» «Авторська програма
«Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
13.40 Тема дня 14.10
«Шустрова Live» 06.00, 13.30
ФУТБОЛ-1
Програма «Розсекречена
«Вартові Еспресо» 06.30,
історія» 15.10 Книжкова
06:00 «Сіткорізи»
16.30 «#Скандали_тижня»
лавка 16.05 Неосцена з
06:30 Франція - Ісландія.
08.30 «Поліцейська хвиля»
Олегом Вергелісом 16.35
Контрольна гра
Вистава 18.05 Д/Ф «Сильна 09.00 «Культ: Експрес» з
08:15 Світ Прем’єр-Ліги
Марією Бурмакою 09.30
доля» 19.00 Новини
08:45, 17:55 Огляд 2-го
«Подорожуй вдома» 10.00,
19.15 Суботня тема 19.45
ігрового дня. Ліга
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Двоколісні хроніки 20.00
Націй УЄФА
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Фолькмюзик
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
19.00 Новини 10.05 «PRO
NEWS
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, здоров’я» з Іриною Коваль
10:25 Польща - Португалія.
НОВА ВОЛИНЬ 12.10, 14.05, 15.10, 17.05,
Ліга Націй УЄФА
18.10 Коментар 13.05,
07:00
М/с «Принцеса Сісі»
12:10 U-21. Україна 21.00 «Міжнародний огляд»
Шотландія. Відбір до 08:00 «Ранок «Нової Волині» з Юрієм Фізером 14.30
09:34 «Енеїда» 13:30
ЄВРО- 2019
«Успішні в Україні» 15.30
13:55 Хорватія - Англія. Ліга «Українська читанка» 13:40 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
«Тема
дня»
(Сурдопереклад)
Націй УЄФА
Воля 16.05 «Людина і право»
16:05 Бельгія - Швейцарія. 14:10 «Розсекречена
з Борисом Захаровим 19.05
історія» 15:10 «Радіодень.
«Суботній політклуб» 20.00
Ліга Націй УЄФА
Книжкова лавка» 16:04
«Політичний Маринад»
18:50 LIVE. Грузія NeoСцена з Олегом
22.00 «Студія Захід» з
Андорра. Ліга Націй Вергелісом 16:35 Вистава
Антоном Борковським 23.00
УЄФА
«Примхливе кохання» 18:05 Авторська програма «Ч/Б
20:55 Огляд 1-го ігрового
Д/ф «Сильна доля» 19:00
шоу»
дня. Ліга Націй УЄФА Новини. Сурдопереклад

2+2

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Школа монстрів:
Електрично»
12.50 Х/ф «БРЕМЕНСЬКІ
МУЗИКАНТИ»
14.00 Чотири весілля
17.15 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф «НОВІТНІЙ ЗАПОВІТ»
(16+)

ZIK

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
Дешевий відпочинок 09.30 Д/Ф
ФУТБОЛ-1
«Смаки культур» 13.40, 19.25 Тема
06:00 Італія - Україна. Контрольна
дня 14.10 «Українська читанка»
гра
14.15 Радіодень. Модуль знань
07:45 «Сіткорізи»
15.00 Д/С «Неповторна природа»
08:15 Огляд 1-го ігрового дня. Ліга 15.35 Д/С «Таємниці підводного
Націй УЄФА
світу» 16.00 Д/Ф «Орегонський
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS путівник» 17.10 Програма
10:25 Вельс - Іспанія. Контрольна розслідувань «Схеми». Корупція
гра
в деталях 17.40 Лекції. 100
12:10 Чорногорія - Сербія. Ліга
років літератури 18.00 Х/ф «ЗА
Націй УЄФА
СЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ»
13:55 Туреччина - Боснія і
19.50 Д/С «Акулячий маг»
Герцеговина. Ліга Націй
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
УЄФА. Прем’єра
16:05 Польща - Португалія. Ліга
НОВА ВОЛИНЬ
Націй УЄФА
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 Ранок
17:55 Огляд матчу «Франція«Нової Волині» 07:30, 08:00,

06:00 Мультфільми
07:55 «Загублений світ»
11:05 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР»
13:10 Х/ф «ГВАРДІЯ-2»
15:10 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА»
17:15 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА-2:
ВІСЬ ЗЛА»
19:10 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
21:00 Х/ф «КОМАНДА 8: В ТИЛУ
ВОРОГА»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Дитяча програма
«Йдемо разом» 08.00 Перші другі
09.00 Перші про головне. Деталі
10.00, 22.30 Перша передача
10.30 Стежками війни 11.00
Докаz 12.00 Х/ф «ХРОНІКА
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ
АРМІЇ 1942-1954» 2 ч. 13.00
Політичне ток-шоу «Народ проти»
15.35 Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 17.00, 19.00, 21.00
Перші про головне. Вечір. Новини

Ісландія». Контрольна гра
18:05 Огляд матчу «ІталіяУкраїна». Контрольна гра
18:15, 20:55 «Студія LIVE»
18:55 LIVE. U-21. Україна Шотландія. Відбір до
ЄВРО- 2019
21:25 Огляд матчу «ПольщаПортугалія». Ліга Націй
УЄФА
21:35 LIVE. Бельгія - Швейцарія.
Ліга Націй УЄФА
23:40 Австрія - Півн. Ірландія. Ліга
Націй УЄФА. Прем’єра

Волині» 09:34 «Енеїда» 13:30
«Українська читанка» 13:40
«Тема дня» 14:10 «Розсекречена
історія» 15:10 «Букоголики»
15:36 Д/ф «Відкривай Україну»
16:02 Д/ф «Чудова гра» 16:31
«Хто в домі хазяїн?» 17:02
Фольк - musik 18:02 Двоколісні
хроніки 18:32 Спільно 19:00
«Протилежний погляд. Live»
19:52 «Візитівки Карпат» 20:00
Д/ф «Земні катаклізми»

ЕСПРЕСО

00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний Маринад» 01.00,
UA: РІВНЕ
22.30 «Поліцейська хвиля»
07.00 М/С «Принцеса Сісі»
01.30, 16.30 «Шустрова Live»
08.00 Додолики 08.30 Ранкове
02.00 Авторська програма
шоу «Добрий ранок». Дайджест
«Ч/Б шоу» 04.00 «ПолітКлуб
09.35 Кулінарно-літературне
Віталія Портнікова» 05.30,
шоу «Енеїда» 13.30 «Українська
22.00 «Вартові Еспресо» 06.00
читанка» 13.40 Суботня
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
ФУТБОЛ-1
тема 14.10, 19.00 Програма
Воля 06.30, 11.05 «Суботній
«Розсекречена
історія»
15.10
06:00 Світ Прем’єр-Ліги
політклуб» 07.30 «PRO
«Букоголіки»
15.36
Д/Ф
06:30 Огляд матчу «Італіяздоров’я» з Іриною Коваль 09.30
«Відкривай
Україну»
16.00
Д/Ф
Україна». Контрольна гра
«Подорожуй вдома» 10.00,
«Чудова
гра»
16.30
«Хто
в
долі
06:40 Нідерланди - Німеччина.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
хазяїн» 17.00 Фолькмюзик
Ліга Націй УЄФА
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новини
18.00 Двоколісні хроніки 18.30
08:25 Огляд 3-го ігрового дня.
10.10, 21.00 «Княжицький»
«спільно.
Своя
земля»
19.50
Ліга Націй УЄФА
12.10, 14.05, 15.10, 16.05, 17.05,
Візитівки
Карпат
20.00
Д/Ф
10:00, 15:30, 22:30 Футбол
18.10 Коментар 13.05 «Студія
«Земні катаклізми»
NEWS
Захід» з Антоном Борковським
10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 14.30 «Успішні в Україні» 15.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Прем’єра
НОВА ВОЛИНЬ Фізером 19.10, 23.00 «Світ на
10:55 Італія - Україна.
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00 цьому тижні»
Контрольна гра
Додолики 08:30 «Ранок «Нової
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ПЕНАЛЬТІ — КОЖАНОВ —
ПЕРЕМОГА!

Цей гол Дениса вивів лучан на «бронзове» місце.
Дівчата у такому віці думають про танці,
а Аліна — про гектари поля, які треба зорати.

У них — велика і дружна фермерська родина.

А вже післязавтра «Волинь» спробує «пожнивувати»
у виїзному поєдинку з досі непереможним
представником Київщини — «Колосом» із села Ковалівка

17-річна Аліна Нікітюк
Ч
уміє орати, сіяти
і мріє стати… механізатором

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Закінчення.
Початок на с. 1

»

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ліна — «жайворонок».
Вона
прокидається,
коли поля ще вмиваються росами, а тато вже їде
на роботу. Нікітюки — одні
з тих сміливців, котрих у районі знають як успішних фермерів. Пам’ятаю, як 18 літ
тому розповідала про Павла — старшого сина Оксани
Леонідівни та Віктора Федоровича. Тоді в Пустомити
приїхали журналісти, щоб
подивитися на хлопця, який
у сім років умів керувати
комбайном, у вісім — молотив гречку, а в десять вийшов на хлібну ниву. Газетярі
й телевізійники дивувалися
з Павлика, який замість ганяти м’яч з ровесниками із задоволенням допомагав батькові, а коли той їхав у поле
на світанку без нього, навіть
плакав від образи.
Тепер 26-річний Павло
Вікторович Нікітюк успішно
керує власним фермерським
господарством
«Золотий
сніп». Молодий господар
оженився. Разом із дружиною Тетяною хазяйнує у своєму домі, що у Вільхівці,
та на сотнях гектарів землі.
У хліборобського подружжя підростає син Захарко.
Скоро йому виповниться два
роки, і, судячи з того, як дитина задивляється на техніку,
буде наслідувати свого дідуся й тата.
Про Аліну Нікітюк я дізналася
від
начальника

А

управління
регіонального
розвитку
райдержадміністрації Миколи Панасюка.
Сімейство застала за роботою: Віктор Федорович був
у полі. Дружина поралася
по господарству, попутно
розповідаючи про родинні
справи. Раділа, що вже має
свою сім’ю донька Надія,
і часто приїжджає до батьків

з нетерпінням
« Аліна
чекає на своє
18-ліття. Не для
того, аби стати
старшою, а щоб
нарешті вступити
до автошколи.

»

із Білорусі. На вихідні поспішає додому й 20-річна Наталія — студентка Луцького
національного
технічного
університету, майбутній бізнесмен.
Тринадцятилітня
Ірина навчається у восьмоР

Е

К
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му класі в школі села Пустомити. А найменша Яна,
хоч і має лише п’ять літ, зате
у двох величезних теплицях,
де ростуть помідори й огірки, вже допомагає дорослим
збирати урожай.
Аліна
зізнається,
що
найбільше їй подобається порядкувати біля техніки та обробляти трактором
URSUR 150 гектарів землі,
на якій хочуть посіяти озимину. Після закінчення дев’ятирічки дівчина вступила в заочні класи при Горохівській
загальноосвітній школі І — ІІІ
ступенів імені Івана Франка.
За словами заступника директора з навчально-виховної роботи Руслани Гладишкевич, вона — найстаранніша
зі своїх ровесниць. Тим часом сама Аліна з нетерпінням чекає на своє 18-ліття.
Не для того, аби стати старшою, а щоб нарешті вступити
до автошколи, отримати права водія і стати механізатором, як її батько та брат. n
Л

А

М

емпіонат
України
з
футболу,
Перша
ліга. 11 тур. «Волинь» (Луцьк) — «Прикарпаття»
(Івано-Франківськ)
–1:0 (1:0 — Денис Кожанов,
67 хв. (з пенальті).
1 жовтня. Луцьк. Стадіон
«Авангард». 800 глядачів. Головний суддя Ігор Бич (Київ).
Якби хтось і не бачив «вживу» поєдинок «Волині» з «Прикарпаттям», а згодом дізнався
лишень підсумковий рахунок —
1:0, то, цілком ймовірно, припустив би: а чи бува не Денис
Кожанов забив того єдиного
й переможного м’яча, та ще й
з пенальті? І підставою для таких сміливих припущень була б
логіка попередніх поєдинків
першості за участі лучан.
Нині ж у Дениса вже вісім
«автографів» у воротах суперників (п’ять — з пенальті), і він
продовжує лідирувати у списку
кращих бомбардирів першості.
Щодо
СК
«Дніпро-1»
та «Колоса», то вони також
перемогли своїх суперників.
Щоправда, обидвоє «всуху»
і розгромно — з рахунком 3:0.
Тож трійка лідерів змін не зазнала — хіба «Колос» тепер
ще впевненіше випереджає
«Волинь» за різницею забитих

у 10 матчах пропустив
лише 4 голи.

»

з-поміж усіх команд!) у десяти
матчах.
Результати 11 туру: «Гірник-Спорт» — «Авангард» —
1:1; «Суми» — «Інгулець» — 0:1;
«Зірка» — «Рух» — 0:2; «Металіст 1925» — «Миколаїв» — 1:0;
«Агробізнес» — «Колос» — 0:3;
СК «Дніпро1» — «Балкани» —
3:0; «Волинь» — «Прикарпаття»
–1:0; через зняття зі змагань
«Кобри» цього разу не грала
«Оболонь-Бровар».
P.S. Ліга чемпіонів, 2 тур.
Група «F». «Ліон» (Франція) —
«Шахтар» (Україна) — 2:2. n

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:

Команда
I В Н П
М
О
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
10 8 0 2 27-7 24
«Колос» (Ковалівка)
10 6 4 0 17-4 22
«Волинь» (Луцьк)
10 7 1 2 18-12 22
«Інгулець» (Петрове)
11 6 2 3 14-11 20
«Металіст 1925» (Харків)
10 6 1 3 14-5 19
«Авангард» (Краматорськ)
11 4 5 2 19-11 17
«Оболонь Бровар» (Київ)
10 5 2 3 11-8 17
«Миколаїв» (Миколаїв)
10 5 2 3 11-8 17
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 11 4 1 6 12-10 13
«Балкани» (Зоря)
11 3 3 5 10-15 12
«Суми» (Суми)
10 3 2 5 10-22 11
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
10 2 3 5 11-22 9
«Рух» (Винники)
10 1 3 6 8-16 6
«Агробізнес» (Волочиськ)
10 0 3 7 2-13 3
«Зірка» (Кропивницький)
10 1 0 9 5-25 3
У списку бомбардирів лідирує Денис Кожанов («Волинь») – 8 голів (5 – з пенальті).
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Міщук Олександр Ярославович

і пропущених м’ячів.
А вже у наступному турі
на лучан чекає такий собі «час
істини». Підопічні Андрія Тлумака 6 жовтня гратимуть на виїзді
якраз із «Колосом». Клуб із Ковалівки лишається єдиним, хто
ще не знає у нинішній першості
гіркоти поразок (у решти клубів їх вже щонайменше по дві!)
Також звертає на себе увагу
неприступність захисних редутів «Колоса» — лишень чотири пропущені м’ячі (найменше
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