Уклонімося тим, хто боронив
і боронить нашу землю від ворога!
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Шановні волиняни!
Від щирого серця вітаю вас із Днем захисника
України, Днем українського козацтва і Української
повстанської армії.
Ці знаменні дати символізують зв’язок поколінь,
єднають серця мільйонів українців, уособлюють
мужність та героїзм захисників Батьківщини.
Вдячний кожному, хто самовіддано боронив нашу
землю від ворога. Кожному, хто й нині, на п’ятому
році неоголошеної війни, сстоїть
нашої
тоїт
то
ть на сторожіі н
а ої
аш
державності.
Вічна пам’ять Героям,, які
якіі попо
клали життя на вівтар україну ра
ук
раїнської Незалежності. Ви – наша
сила і гордість. Шана вам
низьм і ни
низь
зький уклін.
Слава Україні! Героям
м
слава!
З повагою
Ігор ПАЛИЦЯ,
голова Волинської
обласної ради,
засновник Фонду
«Тільки разом».

Нехай Богородиця дарує вам заступництво!

МИ СКУШТУВАЛИ
СОЛДАТСЬКИЙ
СУХПАЙОК
Сьогодні ділимось враженнями, чи смачний він

с. 9

»

Вітаємо!
14 жовтня, в день
Покрови Пресвятої Богородиці, своє 90-ліття святкуватиме
Федір Максимович
ТКАЧУК
із села Бубнів Локачинського району.
Від щирого серця
вітаємо з ювілеєм! Бажаємо, щоб здоров’я не
підводило, життєлюбність і оптимізм ніколи не
вичерпувались, а близькі люди радували своєю
турботою та увагою.
Радіє вся родина у цю днину,
Бажає щастя й просить: у святкову мить
Присядьте, тату, хоч би на хвилину…
Він не присяде — все кудись спішить.
А тут присів на лаві біля хати

Зі скорботою схиляємося перед тими, хто героїзмом уславив
своє життя заради Батьківщини, рідного народу.
Дякую кожному воїну —
захиснику України за звитягу та
героїзм!
Дякую за гордість бути
сьогодні нам українцями у своїй
незалежній державі!
Дякую за віру, впевненість у
нашому великому і переможному
завтра!
Нехай Богородиця дарує
заступництво вам, воїни, вашим
сім’ям та Україні. Нехай на переможному шляху до наших Героїв
прихиляється небо!
Слава Україні — Героям
слава!!!
Із глибокою
повагою
народний депутат
України
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ.

Шановні воїни, ветерани
війни і Збройних сил! Дорогі
волиняни!
Вітаю усіх зі святом потрійної сили — Днем захисника України, Днем українського козацтва
та Днем заснування Української
повстанської армії!
Це свято Героїв, які боронять
незалежність нашої держави,
утверджують нашу національну
ідентичність, наше патріотичне Я.

I дивиться в небесну далечінь,
Задумався, бо є про що згадати:
Немало пережив і знає що по чім.
Усе кругом, і хата, і господа,
I млин, і трактор, і машина в нього є,
То праця рук невтомних, золотих,
Трудився він в колгоспі, в полі й на городі.
Все для дружини і дітей своїх.
В саду, що посадили ваші руки,
Там пахнуть яблуні і бджоли в них гудуть,
Сюди приходять діти та онуки,
Дасть Бог і правнуки в той сад іще прийдуть.
Хай Бог благословить вас, любий тату,
I Мати Божа вас оберіга,
Здоров’я, щастя посилають
На многії і мирнії літа.
З повагою і любов’ю
дочки Марія і Неля та їхні сім’ї.
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß

готові у випадку
виникнення
відповідної загрози
відстоювати
територіальну
цілісність України
зі зброєю
в руках. За даними
Соціологічної групи
«Рейтинг»,
у 2012 році таких
було 33%.

Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

Фото bigmir.net.

52% українців

ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!

Увага! АКЦІЯ! До 31.10.2018 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

35 грн

20 грн (плюс поштові послуги).

Замовити книгу можна за телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 238-81-06.
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n Пульс дня

Поліцейським довелося визволяти
грибників уночі із болота
Така пригода, яка, на щастя, завершилася благополучно,
сталася в лісі, що неподалік Пісок Горохівського району

Волинь
lУ полі поблизу села Іванівка
Іваничівського району під час
проведення сільськогосподарських робіт працівник агропідприємства трактором пошкодив
засувку на трубі газопроводу
середнього тиску, внаслідок чого
стався витік газу. Ніхто з людей не
постраждав, однак 14 населених
пунктів Іваничівського, Локачинського, Володимир-Волинського
районів відключено від газопостачання.
lМобільний додаток «My Pol»
для миттєвого виклику поліції
запрацював на Волині – натиском
однієї кнопки «SOS», без потреби
здійснення дзвінка на лінію «102».
Він повністю безкоштовний. Кожен
охочий може завантажити його на
смартфон. Програма дає можливість
миттєвого реагування і термінового
сповіщення поліції про злочини та
події, а також дасть змогу громадянам оцінити роботу поліцейських.
l60 із 351 відібраної спеціалістами проб води в Любешівському
районі не відповідають нормам.
Уміст нітратів у них перевищено
майже в 1,8 раза. Найбільше проб
із перевищенням наявності солей
азотної кислоти виявлено в селах
Бірки, Березичі, Судче, Велика
Глуша, Зарудчі. Високий показник
питомої ваги аналізів свідчить про
ризик захворювання на метгемоглобінемію, особливо в дітей віком до
трьох років та вагітних жінок.
lКапличку на честь Пресвятої
Богородиці встановили та оздобили волинські військові
14-ї ОМБР в одному з прифронтових населених пунктів
Луганщини. Ідейним натхненником
і реалізатором доброї справи став
боєць із позивним «Батя», волонтери, місцева цивільно-військова
адміністрація. На освячення каплиці
з синьо-жовтими державними
стягами та іменною хоругвою свого
підрозділу зібралися військовослужбовці бригади та місцеві мешканці. n

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

–річна
жителька
цього
села
Людмила Бринза
та її 15–літній онук пополудні вирішили назбирати жолудів. На велосипедах поїхали до лісу. Пора
до того ж ще й грибна!
Тож поставивши двоколісний транспорт у надійне
місце, пішли від галявини
до галявини. «Тихим полюванням» захопилися настільки, що не зогледілися,
як заблукали.
— Уже й сутеніти стало.
Старалися знайти знайомі
стежки, та заходили в лісові
хащі. Не на жарт злякалися. Коли вийшли до очеретяних зарослів і побачили
вогники людських осель,
вирішили перейти плавні.
За ними була незнайома
водойма, — розповідає пані
Людмила.
Хто зна, чим би закінчилася ця «мандрівка»,
якби Сергій не здогадався
зателефонувати на «102».
То було майже о 22–й годині.
Тепер бабуся й онук
із вдячністю кажуть, що по-
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lСім із половиною років в’язниці
отримав 22-річний рівнянин
за відеозвернення до ватажків
«ДНР» із пропозицією здійснити
вибухи та інші дії для дестабілізації ситуації в області. Суд
визнав його винним у державній
зраді та плануванні диверсій.

62

ліцейські примчали з Горохова менш як за 20 хвилин.
За допомогою спеціального приладу їм вдалося
встановити місце знаходження блукальців. Щоб
ті могли зорієнтуватися,
куди йти, інспектор служби
реагування патрульної поліції № 4 Горохівського відділу поліції капітан Олександр Гаврилюк і старший
сержант цього підрозділу
Віталій Мартинюк увімкнули сирену та мигалки.
Повертатися
жінці
та юнакові довелося через
ті ж очеретяні хащі. В якусь
мить бабуся провалилася

в заповнений водою рів,
та внук подав руку і витягнув її з нього. Не стали
чекати й поліцейські — зустріли потомлених людей
біля містка, обережно провели їх прогнилими колодами і відвезли додому.
— Я на внука Сергія
дивлюся зовсім іншими
очима. Думала, він іще дитина, а тепер знаю: це моя
опора і надія, — сказала
пані Людмила.
І про поліцейських, яких
називає сумлінними працівниками і просто добрими людьми, жінка відгукується з вдячністю. n

ПІДСТУПНА ІНФЕКЦІЯ ЗАБРАЛА ЖИТТЯ
МОЛОДОЇ ПОРОДІЛЛІ
Біда сталася 9 жовтня в пологовому
відділенні Володимирецької
центральної районної лікарні, що
на Рівненщині
Ірина ПАСІЧНИК

інка народила близько тижня
тому і спершу почувалася добре, але невдовзі її стан погіршився. Інфекція (як зараз вважають
медики, сепсис) тривалий час не давала про себе знати. Пацієнтка весь
час була під наглядом місцевих лікарів,
згодом приїхала і бригада рівненських
спеціалістів. «Коли почалися прояви

Ж

Рівне

хвороби, щось вдіяти було пізно. Ми робили все можливе, але врятувати жінку,
на жаль, не вдалося. Їй було 22 роки,
це її друга вагітність. Смерть не пов’язана з пологами, — запевняє завідувач
акушерського відділення Сергій Буравський. — Це перший за 20 років моєї
практики такий випадок. Співчуваємо
рідним і нам самим боляче».
За словами медика, у жінки був нетиповий прояв інфекції. Уже створено комісію,
яка встановить, що стало причиною зараження. У поліції розпочато кримінальне
провадження щодо неналежного виконання медиками професійних обов’язків.
На щастя, немовля здорове. n

Нова українська армія народилася за покликом
сердець і душ українців
14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці. Це велике осіннє християнське свято — наше
за світосприйняттям, звичаями та історією. А головне — українське по духу…
Покрова
о р
ро а — підсумок трудового року країни. Це закінчення збору врожаю
«сама
(адже «са
ама Покрова збирає врожай»), свято гордої господарської втіхи від ретяжкої праці, зрештою, ще й традиційна пора весіль. Символічно, що
зультатів
в тя
Покрову відзначаємо День українського козацтва, День захисника
якраз на
аП
України.
Досить
Доси
ить довго вважали, що боєздатної армії в нас фактично немає. Але коли
біда, коли ворог ступив на нашу землю, коли він зазіхнув на споконвічні
прийшла
аб
цінності,
цінност
ті, піднялися наші хлопці й дівчата — велика праведна сила. Сила, яка зміцнацію, закрила її собою від біди й ворога, стала на захист держави. Наронила
ан
дилася
нова українська армія не за указами й постановами, а за покликом
ди
ил
сердець і душ українців.
се
с
Я щиро вітаю всіх із Пресвятою Покровою, з Днем захисника України,
святом українського козацтва! Бажаю нам усім сил і наснаги, успіху та щасв
стя, світлого майбутнього та великої Перемоги української нації в її спрас
ведливій і святій боротьбі! Безмірно пишаюся нашою армією, кожним
в
воїном, кожним волонтером, кожним добровольцем, кожним ветераном.
в
Із вдячністю схиляємо голови перед усіма тими, хто віддав своє життя
за
з Україну. Пам’ятаємо, не забудемо…
Слава Україні! Героям слава!
Юлія ТИМОШЕНКО

lМіський голова Рівного Володимир Хомко відвідав традиційне німецьке свято пива й гулянь
«Октоберфест», яке цього року
охопило 6,3 мільйона осіб. Вони
випили 7,5 мільйонів літрів хмільного напою. «Октоберфест» започаткований у Мюнхені 205 років тому і
переривався лише з надзвичайних
причин – воєн, епідемій. Очільник
міста запевнив: їздив на приватному
авто, заправляв його та ночував за
власні кошти, «тому жодного збитку
місту не спричинив!»
lПонад 3000 гостей зібрав
етнофольк-фест «Збериса, мой
родоньку…», що відбувся на
Рокитнівщині. Дійство заснували
для популяризації народних традицій, звичаїв та обрядів. Цьогоріч
організатори вирішили показати
поліські традиції створення сім’ї.
На сцені презентували випікання
та вбирання короваю, виряджання
молодих, розплітання коси, викуп
нареченої і спомагання приданого.
Усе це супроводжувалося співами,
примовками, танцями та музиками.
Під час фестивалю діяли виставки
весільних фото, вбрання, рушників і короваїв – від колишнього до
сучасного. Охочих також навчали
виробляти з прісного тіста прикраси
для весільного хліба.
lБільше десятка тисяч перепелів
вирощує на своїй фермі молодий хлопець Ігор із Рівненщини.
Він став учасником телепроекту
«Ля село». Чоловік розповів, що
раніше постійно купував перепелині
яйця, бо займався спортом, а вони
надзвичайно корисні. Потім він із
другом спробували вирощувати
перепілок для себе. А зараз сам заробляє на перепелиних яйцях, м’ясі
та пташиному посліді. n

Шановні волиняни!
Прийміть щирі вітання з особливим святом —
Д
Днем
захисника України. Вшановуючи героїчні
традиції нашого народу, схиляємо голови перед
самовідданістю оборонців рідної землі різних
поколінь — запорізьких козаків, борців за волю
і не
незалежність, ветеранів ОУН — УПА, фронтовиків
Др
Другої світової війни, учасників бойових дій на Сході України.
Сердечно бажаю всім відважним воїнам міцного
здоров’я, а тим, хто нині стоїть на захисті територіальної цілісності держави, — звитяги і перемоги
Нехай вашу силу та мужність живлять любов і підної домівки.
домівки.
тримка близьких, тепло рідної
ята БогоМолимося, аби Пресвята
года
атним
родиця покрила своїм благодатним
род, щоб
Покровом український народ,
дше запау нашій державі якнайшвидше
нували мир і спокій!
Слава Україні!
ОНД
ДАРУК,
З повагою Валерій БОНДАРУК,
лас
сної
голова Волинської обласної
зац
ції
парторганізації
на»..
ВО «Батьківщина».

РІДНИЙ
ИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

12 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.37, захід — 18.32, тривалість дня — 10.55).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Альфред, Трохим.
13 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.39, захід — 18.30, тривалість дня — 10.51).
Місяць у Стрільці. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Григорій, Маріанна, Марія,
Михайло.

Усе життя — мов гойдалка нестримна…
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Навколо нашої хати
виструнчилися берези,
опустивши віти до самої
землі, ніби кличуть у свої
обійми. А під ними сховалася
дерев’яна гойдалка. Діти
літають на ній високо-високо,
описуючи напівколо. Від
того земля перевертається
і дерева кидаються врозтіч.
Але головне — втриматися.
Тоді відчуття таке, ніби
переступаєш якесь коло
у власній душі

15 ЖОВТНЯ

16 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.44, захід — 18.23, тривалість дня — 10.39).
Місяць у Козерозі. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Денис, Іван, Петро, Павло.

Як мавпи стали родичами
школяра
«А день стояв у просині, осінніх повен чар. І гойдалка під соснами
злітала вище хмар».

щасливу мить безтурботності дітлахів зі Здовбиці Здолбунівського
району Рівненщини. Їм ще невідомі ні злети, ні падіння. Хлопці просто насолоджуються останніми
теплими осінніми промінчиками

«Душа художника – у творі
промовисто до всіх
мовчить...»
Щорічно другої
неділі жовтня
відзначається День
художника. Золотої
осені, щедрої на
барви й кольори,
сама природа
розгортає полотно
перед майстрами
пензля. Яка ж
відповідальність –
залишити на ньому
слід на віки!
Скульптор і
художниця Ірина
Дацюк із Затурців міркує про це... у поезії
Художник – то людина
щастя
Чи, може, раб
душевних мук?
Щоб світ красою
оповити,
йому потрібний Музи
звук...
А Муза – то примхлива
пані,
у неї – сотні перемін!
То бачить твір
у холодній гамі,
То дай їй кадмій

14 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.40, захід — 18.28, тривалість дня — 10.48).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Олександр, Віра, Петро, Роман.
Сонце (схід — 7.42, захід — 18.26, тривалість дня — 10.44).
Місяць у Козерозі. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Алла, Борис, Степан,
Яків.

чи кармін.
Вона в камінні оживає
або співає з полотна...
Та майстер все
не відпускає, –
щоб досконалою була!
Душа художника –
у творі
промовисто до всіх
мовчить...
Хто вміє серцем
відчувати,
той зрозуміє творчу
мить!

сонця, і їхні обличчя випромінюють щастя. Вище й вище злітають
вони у повітрі, набираючись упевненості в собі і віри в завтрашній
день. Бо все життя — мов гойдалка нестримна…

Придибав до діток із Африки
гість
Гравюра «Муза». Художник Ірина Дацюк.

«Маю тільки небо над собою…» Отакі думки й емоції вирують у голові, бо це моє улюблене
місце на батьківському подвір’ї.
Це неймовірні відчуття — злітати в небо, і враження таке, ніби
за спиною виростають крила. Висота надає особливої гостроти.
Хочеться підніматися вгору і відчувати себе легшим за повітря.
Всі діти обожнюють гойдатися!
Наш фотокореспондент Олександр Дурманенко зафіксував
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Вихованці дитсадка села Сереховичі
Старовижівського району, їхні мами були
приємно вражені, коли, прийшовши сюди,
побачили, що біля входу у дошкільний заклад
їх зустрічає… слон
Олена ВОЛИНЕЦЬ
Фото з архіву Андрія БОНДАРЧУКА.

Радості
не було меж.
Малюки зразу
ж, після оглядин, осідлали
його, спробували кермувати
незвичайним
тропічним
гостем за вуха.
Такий подарунок
малечі зробив
на День знань
уродженець
села, його почесний громадянин, народний
Малеча радіє незвичному подарунку.
депутат України
І скликання Андрій Бондарчук. А виготовили це диво
подружжя Віктор Сулима і Людмила Найденко, які
переїхали на Волинь із Дніпропетровська (про них
писала «Волинь-нова» 10 грудня 2015 року). Вони
опанували новий вид декоративного мистецтва,
який вивчали за кордоном. Їхня продукція має попит в Україні і за її межами.

ГРАФІК ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРАТУРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ

До уваги волинян!
У п’ятницю, 12 жовтня, заступник прокурора області Олександр Воробій
з 10.00 до 12.00 прийматиме громадян у Ковельській місцевій прокуратурі за адресою: м. Ковель, вул. Шевченка, 7.
У п’ятницю, 19 жовтня, заступник прокурора області Володимир Хвищук
ої
з 10.00 до 12.00 прийматиме громадян у Любомльському відділі Ковельської місцевої
прокуратури за адресою: м. Любомль, вул. Н. Ужвій, 9.
У понеділок, 22 жовтня, прокурор області Віктор Швидкий з 11.30 до 13.00 прийматиме громадян у Володимир-Волинській місцевій прокуратурі за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Драгоманова, 31.
Прес-служба прокуратури області.

На уроці англійської мови у другому класі
Андрійко розповідає про свою сім’ю.
Хлопчина перераховує всіх найближчих
Костянтин МОРОЗ

Спершу називає маму, тата, братика, бабусю, дідуся й несподівано додає: «І мавпи».
Здивована вчителька перепитує:
– Хіба ці тварини належать до вашої родини?
А учень ще раз повторює цю фразу. Педагог просить пояснити, і тоді другокласник вже
українською мовою цілком логічно та аргументовано відповідає:
– Коли по телевізору розповідають про
мавп, то бабуся постійно мені каже: «Андрійку,
тут знову показують фільм про твоїх родичів».

n Прогноз погоди

«Восени теплом діляться,
наче водою, – занадто
відверто, занадто довірливо»
12 жовтня вшановується пам’ять
преподобного Киріака, відлюдника.
У народі цей день ще називали
Плакальницею. Уже можливий перший
снігопад. Часто застилали землю
тумани. Наші предки говорили: якщо
сонячно, то слід очікувати і теплого
початку весни
Так тонко підмітив осінній настрій Сергій Жадан, наголошуючи, що вся природа по-своєму
реагує на зміни погоди. За прогнозом чергового
синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Валентини Набоки, 12–13 жовтня —
мінлива хмарність, без опадів, вночі місцями туман. Вітер південно-східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 3–8,
вдень — 14–19 градусів тепла. 14–15 жовтня —
мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі 1–6, вдень — 14–19 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 12 жовтня було 1995 року – плюс 25, найхолодніше – 1948-го – мінус 4 градуси.
Небо в Рівному 12 жовтня буде ясним
недовго, вже вдень воно затягнеться
хмарами, які протримаються до пізнього
вечора. Без опадів. Температура повітря
12–13-го — 8–19, 14-го —
6–19, 15–16-го – 7–20 градусів тепла.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.
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Погляд
Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних комунікацій
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
Цей

День Перший командир УПА-Північ

рофесора–мовознавця «дістало», що
хтось зі студентів —
замість слухати–конспектувати — «з головою» поринув у свій мобільник.
Стільникові
телефони
тоді саме почали масово
з’являтися в українців. Хоча
з нинішніми сучасними
смартфонами ті пристрої
годі й порівнювати. Приміром, моя тодішня «Nokia
1100»: годинник, ліхтарик,
калькулятор, якісь простенькі ігри на маленькому
монохромному дисплеї —
ось і всі додаткові функції
тієї «дзвонилки»…
Але вчителів/викладачів
тодішні учні/студенти неабияк діставали й тими телефонами!
Дістають і нині. Приміром,
донька–другокласниця Юстинка цими днями
розповіла, що в її новому
класі є хлопчик, який на уроках грається телефоном.
І, виявляється, ніякої нашої української унікальності
в цьому немає! Та сама ситуація чи не в усьому світі,
де люди вже користуються
(чи — ще користуються?)
мобільним зв’язком.
Ось, приміром, французьких учителів ті учнівські
мобільники так дістали, що
вони домоглися офіційної
заборони приносити їх у
школи. А якщо хтось раптом
і приніс — мусить вимкнути
аж до закінчення уроків.
Кажуть, така заборона
була навіть одним із пунктів
передвиборчої
програми

П

нинішнього
французького президента Еммануеля
Макрона.
Тепер уже й німці хочуть
перейняти досвід своїх сусідів–французів — і всіляко
діймають із цього приводу
своїх політиків на чолі з Ангелою Меркель. Бо, виявляється, і «бундесшколярі»
на уроках нишком тицяють
пальцями в екрани тих клятих ґаджетів!
А ось у часи мого школярства — першій половині
1990–х — усе було зовсім
інакше! Ми поняття не мали
відволікатися на такі дурниці, як мобільні телефони.
Бувало, сидиш на уроці,
захоплено слухаєш учителя, старанно записуєш все
у зошит, намагаєшся зрозуміти найдрібніші нюанси
нового матеріалу, а потім
легенько так торк ліктем під
ребра сусіда по парті. Або
ж він — тебе. Вириваєте із
зошита листочок і давай:
«морський бій», «точки»,
«хрестики–нулики»,
«букви»…
Бо й не було тоді у нас
ніяких мобільних телефонів, а наші керманичі якось
не докумекали, що на вибори можна йти під гаслом
заборони у школах «хрестиків–нуликів».
Ось і Макрон теж іще
з «того» покоління. Знає,
що ото і було справжнє
життя — а не оце «жлобство» з його «тиць–тиць»
пальцем в екран і відволіканням від навчального
процесу! n

n Пряма мова
Віталій ПОРТНІКОВ, журналіст,
про 145-денне голодування у російських
застінках українського патріота та політичного
в’язня Кремля, режисера Олега Сенцова:

«

Протягом усіх цих страшних днів світ кожен день згадував не
тільки про Сенцова, а й про інших в’язнів російського режиму. Він
згадував про окупацію Криму. Він згадував про війну на Донбасі.
Ціною власного життя, власного здоров’я Олег домагався того,
чого не можуть добитися ніякі медіа, ніякі журналісти, ніякі чиновники, — демонстрував світу зловісне обличчя злочинної держави,
яка дозволяє собі утримувати в ув’язненні невинних людей…
Голодування було відповіддю численним колабораціоністам у
нашій країні — тим, хто чекає на перемогуу Росії,
тим, хто готовий здатися Росії, і тим, у когоо
шлунок давно замінив мізки і серце, тим, у
а».
кого замість гімну і честі — «какая разница».
Але це не означає, що заради боротьби з
усіма цими людьми Олег Сенцов повинен поеч
мерти. Ні, він повинен жити, жити всупереч
ню
всій цій сволоті. Він повинен побачити їхню
поразку, їхній крах, їхній відчай, побачити наш
тріумф, нашу перемогу, наше презирство. І
зняти про все це свій кращий фільм.

»

не любив криївок

в історії

жовтня
«Мобільні
11
телефони —
це ознака жлобства!»
Так спересердя вигукнув під час лекції десь на початку
2000–х років наш викладач зі «Стилістики української
мови» Олександр Пономарів
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11 жовтня 1952 року головнокомандувач Української повстанської армії
та керівник проводу ОУН(б) Василь Кук (псевдо Леміш) посмертно
нагородив командира УПА—Північ полковника Дмитра Клячківського
(псевдо Клим Савур) Золотим хрестом заслуги
Фото uk.wikipedia.org.

Тарас
СТЕПАНЮК

ув середнього
зросту, ясний
бльондин, із
зачіскою на бік. Мав добрі,
розумні, голубі очі. Спокійний, зрівноважений, завжди
привітний. Учив нас любити
рідний край і поневолений його нарід. Готовив до
нелегкої боротьби за кращу
долю України», — таким
описувала майбутнього
головнокомандувача УПА
Дмитра Клячківського (на
фото) його землячка Клавдія Літанюк.
Син січового стрільця, він
народився у Збаражі (нині
Тернопільської області) й
рано долучився до громадської роботи, за що його
переслідувала польська
поліція. З приходом совєтів
Клячківський продовжив
підпільну діяльність і був заарештований. Розстріл йому
замінили на 10 років ув’язнення, але в червні 1941–го
він утік з Бердичівської
тюрми. Відтак став членом
проводу ОУН та першим
головнокомандувачем УПА.
За п’ять років виріс
із продавця крамниці до
першого командира УПА—
Північ. Він чи не найпершим
виступив за формування
підпільної армії з широким
залученням народних мас.
Після повернення совєтської влади енкаведисти
одразу взялися полювати
за Клячківським. Вийти на
слід допоміг арешт командира загону «Озеро» Юрія
Стельмащука (Рудого). На
допитах він розповів, що мав
зустрітися з Клячківським на
Оржівських хуторах, а також

«Б

Цей пам’ятник Климу Савуру встановили у Збаражі на Тернопіллі.

Української Головної Визвольної
« Рішенням
Ради від 8 лютого 1946 року Дмитру
Клячківському посмертно присвоїли звання
полковника УПА і нагородили Золотим хрестом
бойової заслуги 1–го класу.

»

і про те, що Клим Савур ніколи не ховається у підземних
криївках: вдень перебує у
лісі, а вночі — у довірених
людей. Маючи таку інформацію, енкаведисти розробили
операцію з ліквідації Щура,
як у своїх документах називали командира УПА—Північ.
У Рівне прибув сам
нарком внутрішніх справ
Тимофій Строкач. Тісним
кільцем оточили кілька сіл.
У лісі одна з груп виявила
трьох підпільників (це був
Клим Савур із охороною), які
загинули у бою.
Рішенням Української
Головної Визвольної Ради
від 8 лютого 1946 року

Дмитру Клячківському посмертно присвоїли звання
полковника УПА і нагородили Золотим хрестом
бойової заслуги 1–го класу.
Цю відзнаку Головне командування УПА встановило
27 січня 1944 року, хоч ескіз
ордена затвердили лише
у 1950–му, а перші зразки
виготовили в Баварії у
1951–му. А вже 1952 року
хрестом бойової заслуги
нагородили востаннє. Усього ним було відзначено
40 українських повстанців.
Другий раз Клячківського
посмертно удостоїли Золотого хреста заслуги
11 жовтня 1952 року. n

n У всіх на вустах

Тікаючи від вибухів,
проїхали велосипедом 50 кілометрів
У школі №17 міста Ніжина облаштували один із пунктів евакуації для жителів
містечка Ічня Чернігівської області, де вибухнули військові склади
Василь РОГУЦЬКИЙ

ункт розрахований на
400 осіб. Як правило,
люди прибували у Ніжин власним транспортом.
За словами директора школи
Тетяни Власенко, були такі,
хто відстань у 50 кілометрів,
які розділяють міста, здолали уночі на велосипедах. Нагадаємо, вибухи на арсеналі
почалися серед ночі 9 жовтня. На щастя, загиблих та
поранених нема. Усього евакуювали понад 12 тисяч осіб.
Міністр оборони Степан
Полторак висловив особисте
переконання, що надзвичайна ситуація виникла через

П

сплановану атаку. На його
думку, на території складу
заклали боєприпаси для під-

2019–го в країні побудують
15 залізобетонних сховищ на
трьох арсеналах, які гаран-

Незалежності в Україні було 12 вибухів
« Зана роки
складах, 7 із них стались уже під час
російсько–української війни.
»
риву. Раніше повідомлялося
про 4 вибухи, які передували пожежі. Зазначимо, що за
роки Незалежності в Україні
було 12 вибухів на складах, 7
із них стались уже під час російсько–української війни.
Тим часом міністр Полторак заявив, що до кінця

тують значно кращий захист
боєприпасів, ніж збереження
їх на складах чи під відкритим
небом.
Однак для побудови усіх
необхідних баз і сховищ
та для їхнього повного облаштування знадобиться
15 літ… n
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n Слово до читача

ЧОМУ БІЛЬШІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ ОТРИМУЮТЬ
СТІЛЬКИ, ЯК НАША ПРИБИРАЛЬНИЦЯ?
Доброго дня! Маю звернутися до вас, друзі, щоб і пожуритися,
і похвалитися з приводу наших газетних справ, але спокою не дає ось це
«Доброго дня!». Тому почну з нього
Дизайн Олександра МІЩУКА.

Олександр ЗГОРАНЕЦЬ,
головний редактор
газети «Волинь-нова»

З ЧОГО РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ
УКРАЇНА

Мене, маленького хлопчика, десь перед школою мама
вперше повезла із віддаленого села у місто Любомль
(тоді для шестирічної дитини
він ледь не прирівнювався до
Москви, про яку щодня говорили з телевізора). Так от,
йдемо ми вулицею райцентру, а я кожному зустрічному
кажу: «Доброго дня!» Люди
здивовано
обертаються.
Мама, зрештою, усміхається
і каже: «Це в селі треба з усіма вітатися, а тут люди мало
знають одне одного, тому
можна і не говорити: «Добрий
день!»…
«Доброго дня!» — кажу. Це
я вже привів сина на один із
гуртків, куди сходяться учні з
багатьох шкіл Луцька. Ми раніше за всіх зайшли в клас, за
нами потрохи підтягуються
інші учні. Ніхто навіть не думає вітатися. Тому «Добридень!» кажу я і наголошую:
«Дітки, коли заходите в клас
чи приміщення, треба завжди вітатися». І так повторюю
кожному з новоприбулих учнів… Потім заходять дорослі з дітьми і теж забувають
привітатися. На моє «Добрий
день!» відповідають якось
здивовано — і кожен намагається пригадати, де ж мене
бачив або чи я випадково не
новий учитель.
Така картина постає щоразу, як заходжу в маршрутку
чи тролейбус, коли вітаюся,
— навіть водій оглядається, чи
бува я не його знайомий. Але
ж маршрутка і тролейбус, на
мою думку, це те ж саме, що
дім, під’їзд чи навіть село. Хіба
важко сказати: «Доброго дня!»
чи «Доброго здоров’я!» (як любив повторювати заслужений
журналіст України, багатолітній редактор «Волині–нової»
світлої пам’яті Степан Сачук)
— і подарувати свої позитивні
імпульси людям?!
У ці дні слова вдячності
звучали на адресу Вчителів.
Величезна їм шана! Але дивлюсь на нинішнє молоде покоління — від 15 до 35 «плюс–мінус» — і хочеться сказати, що
в школі (і в сім’ї!) багатьох не
навчили найелементарнішого: вітатися, поважати стар-

Полку видань від газети «Волинь» прибуло!

шого, не говорити вульгарних
слів, не смітити, поступатися
в маршрутці чи тролейбусі
місцем старому, хворому, вагітній жінці, просто жінці чи
дівчині… У нас така вже тотальна гендерна рівність у
транспорті, що можна сміливо
рапортувати Заходу про перевиконання «реформ»!
Тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника і правил написання дієприслівникових
зворотів можна й не знати. А
ці ази ввічливості мають бути
як щеплення. Бо з нашої невихованості починаються всі
біди в країні… Україна ж розпочинається також із щирого
«Доброго дня!»
ОТОЖ — ДВА НАШИХ
НОВИХ «ДОБРОГО ДНЯ!»

Позавчора ми казали «Вітаємо!» і «Бажаємо здоров’я!»
нашим друзям-поштарям у
їхнє професійне свято. Непрості у них часи. Реформування. Вихід галузі із кризи на
«сучасні рейки»…
Реформування у зв’язківців болюче вдарило і по друкованій пресі, адже ми весь час
перебуваємо в одній упряжці.
Найбільше цей удар відчула
газета «Волинь», адже оптимізація на пошті (скорочення
штату, робочих днів і закриття
відділень зв’язку) та підвищення тарифів на доставку
преси, а ще різке збільшення
цін на папір і друк призвели
до того, що ми змушені були
із триразового виходу перейти на дворазовий. Хоча нема
злого, щоб не вийшло на добре: під час цих болючих змін
народилося наше нове видання «Цікава газета на вихідні» —
і тепер тижневик стає на ноги
і завойовує своїх прихильників
по всій країні!

Але прикро, що держава,
яка нібито відпустила пресу у
вільне плавання, замість того,
щоб підставити плече реформованим ЗМІ і компенсувати
частину коштів за доставку
газет «Укрпошті», що роблять
навіть сильні країни світу цьо-

бо не мають крутих гаджетів,
«вайфаю» і взагалі доступу до
інтернету — вони для таких, як
пан Яценюк, не існують? Принаймні до чергових виборів…
Тим часом так звані опозиційні політики сьогодні трублять: «В Україні утиски сво-

друзі, ви підтримаєте наші нові
« Переконаний,
видання, а виписати їх можна вже: передплатний
індекс «Так ніхто не кохав» — 60779,
а «Читанки для всіх» — 60780.
го (скажімо, Франція), ще й
закрила очі на божевільне
підвищення ціни на папір та
друк. Головний редактор американської газети Kenosha
News Ренді Рікман, який влітку зайшов до нашої редакції,
взявся за голову, коли дізнався, що в бідній Україні тонна
паперу коштує майже 1000
доларів, у той час як у багатих
США — 480 доларів! Хоча на
початку нинішнього року ми
купували папір ще за 17 тисяч
гривень за тонну і нарікали,
що це дуже дорого…
Тому й довелося багатьом
газетам «схуднути» — зменшити кількість шпальт, а декому, хто не здався на милість
олігархам, навіть «відійти у
кращі світи», що дало підстави
екс-прем’єру Арсенію Яценюку заявити: «Газетна преса
в Україні померла». Помер він
для нас!!! Бо той, хто обіцяв
на Майдані «кулю в лоб», уже
давно не живе життям пересічних українців, а десь у
своєму власному світі, збудованому за «чесно зароблені
гроші»… Виходить, що ті дядько із села чи бабуся, які після
відключення телебачення (ще
одна «успішна» реформа!)
залишилися з єдиним джерелом інформації — газетами,

»

боди слова!» Та в нас розгул
демократії і свободи слова!
Сьогодні пресу в Україні намагаються задушити економічно! І найважче таким газетам, як «Волинь», бо, певно,
лише в ній прибиральниця
(дай Боже вам здоров’я, Валентино Йосипівно!) отримує стільки, скільки офіційно
переважна більшість українських журналістів — мінімальну зарплату. Бо у нас нема
платні у конвертах, бо ми чесно платимо податки, бо працюємо на ліцензійній техніці…
Бо це, напевне, і називається
любов’ю до України…
Важко. Навіть древні китайці казали: «Не дай Боже жити у
час перемін». Але посипати голову попелом, піднімати руки
вгору і здаватися під крило
когось із олігархів (а пропозиції з різних таборів українських
скоробагатьків не раз отримували) ми не збираємось.
А кажемо вам «Доброго
дня!» новими всеукраїнськими виданнями. Команда творців «Газети Волинь» і «Цікавої
газети на вихідні» одразу після свята Покрови у вівторок,
16 жовтня, дарує вам ще дві
газети — «Так ніхто не кохав»
і «Читанку для всіх», які виходитимуть раз на місяць.

Про що вони будуть? Хоч
назва «Так ніхто не кохав» говорить сама за себе, але все ж
заінтригую заголовком, яким
розпочинатиметься перший
номер видання: «Освідчуючись, мій Микола кров’ю написав: «Люблю», я теж проколола палець і вивела: «Вірю».
Знаєте, про кого це? Про заслужену журналістку України,
ведучу сторінки «Любить! Не
любить» у газеті «Волинь»,
всім відому Катерину Зубчук!
Не пропустіть.
А «Читанка для всіх» стане
виданням корисних порад,
в
що народжуватимуться пісщ
ля спілкування від серця до
л
серця: «читач запитує — газес
тта відповідає». І, звичайно ж,
неймовірних історій. Перший
н
номер «Читанки» стартує із
н
публікації:
«Найзнаменитіп
ший лікар країни Євген Кош
маровський: «Коли я помер і
м
падав…». Там знайдете і поп
ради від відомого педіатра, і
р
вражаючу історію його життя.
в
До речі, передплатна ціна
на місяць кожного з нових
н
видань — усього 5 гривень!
в
Стільки коштує півбуханця
С
найдешевшого хліба чи разон
вий проїзд у маршрутці…
в
Переконаний, друзі, ви
підтримаєте наші нові газети,
п
а виписати їх можна вже: передплатний індекс «Так ніхто
р
не кохав» — 60779, а «Читанки
н
д
для всіх» — 60780.
І на сторінках «Волині–нової» ми матимемо вас чим
в
здивувати. Коли незабаром
з
країна порине у передвиборчу
колотнечу, ми запропонуємо
на шпальтах свій варіант обрання достойних за допомогою наших читачів. Обиратимемо не столичних партійних
бонз, а серед місцевих людей,
але не тих, хто роздає гречку і
обіцяє «манну небесну», а хто
своєю щоденною важкою працею утримує на своїх плечах
цю країну від прірви чи захищає її на фронті або сумлінно
навчається на студентській
лаві, щоб потім подарувати їй
свої знання. Обіцяємо, буде
цікаво!
А ще «Волинь», як і раніше,
служитиме не «лівим, правим
чи центристам», а вам, своїм
читачам. Бо нас і далі недолюблюють за нашу незалежну позицію як представники
влади, так і так званих опозиційних політичних партій.
Нічого в питанні «любові» з часів Януковича, коли нас хотіли
закрити, не змінилося. І слава
Богу…
Звичайно, родзинками вівторкового номера залишатимуться популярні протягом багатьох років додатки «Доброго
вам здоров’я» і «Господарські
секрети», а четвергового —
сторінки «Любить! Не любить»
і дитяча «Мультляндія».
Також у четвер до вас завітає «Цікава газета на вихідні»,
з якої можна почерпнути для
себе суперцікаві історії про
все на світі (і навіть отримати
у подарунок схему вишивки).
Крім того, на сайті volyn.
com.ua – ще одному нашому виданні — можемо
спілкуватися з вами цілодобово. Так що, молоде
покоління, приєднуйтесь і
продовжуйте естафету гасла: «Дід читав — і я читаю!»
Адже нам довіряють уже
80 років. Тож завтра зустрінемо разом! n
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n Влада реагує на публікацію

n Думки читачів

«Для ремонту всіх поганих доріг
в області потрібно 40 млрд грн»

www.volyn.com.ua

Фото google.com.ua.

Відповідь голови Волинської облдержадміністрації
Олександра Савченка на відкритий лист жителів села
Липне Цуманської ОТГ Ківерцівського району
озбиті автошляхи –
загальнонаціональна проблема, адже
системно не ремонтували
їх багато років. Волинь –
не виняток. Так, в останні
кілька років уряд суттєво
збільшив витрати на ремонт і будівництво автомагістралей, але відновлення
шляхів потребує більше
часу та ще більше коштів.
Наприклад, для ремонту
всіх поганих доріг в області
потрібно щонайменше 40
млрд грн.
Цю тему постійно висвітлюють ЗМІ Волині. Так,
у статті «Хворих возимо
підводами, бо у нас 2 кілометри 600 метрів багнюки та грязюки» газети
«Волинь-нова» жителі села
Липне Цуманської ОТГ Ківерцівського району порушили проблему ремонту
вулиці 1 Травня.
Звичайно, в облдержадміністрації
відреагували на публікацію. Відтак
представники департаменту інфраструктури та туризму, а також філії «Рожищенський автодор» ДП
«Волинський облавтодор»
обстежили вказану ділянку
автомобільної дороги Холоневичі – Липне та вулицю
1 Травня в селі Липне.
Ділянка Холоневичі –
Липне протяжністю 1,2 км
потребує відновлення та
включена в план робіт з
експлуатаційного утримання та поточного дрібного
ремонту доріг загального
користування
місцевого
значення у Ківерцівському
районі на вересень 2018
року.
Щодо решти ділянки,
то вулиця 1 Травня в селі
Липне перебуває в комунальній власності (покриття білощебеневе, частко-
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За що мене засудили —
я ж захищалася?
Добрий день, редакціє «Газети Волинь»!
Як ваша читачка хочу
звернутися до вас із
проханням роз’яснити мені
ситуацію, в якій я опинилася
і стала злочинницею у віці
60 років та безправною
у своєму дворі
Надія БОРИСЮК

во бруківка). На жаль, в
обласній державній адміністрації на дороги комунальної власності передбачено не більше 20 відсотків
фінансування від загальної
кількості автошляхів. Решта йде на траси, які перебувають на балансі обласної
державної адміністрації, а
саме – на дороги район-

приймати рішення щодо
фінансування будівництва,
реконструкції, ремонту та
утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах.
Тож вирішити проблему
можна за рахунок бюджету місцевого самоврядування, зокрема за кошти

проблему можна за рахунок
« Вирішити
бюджету місцевого самоврядування,
зокрема за кошти ОТГ, районної чи обласної
ради.

»

ного значення, тобто ті, що
пролягають між населеними пунктами.
Водночас відповідно до
ст. 91 Бюджетного кодексу
України органи місцевого
самоврядування у разі потреби можуть самостійно

ОТГ, районної чи обласної
ради. Окрім того, вирішити
проблему можна завдяки
коштам народного депутата від цього округу Ірини
Констанкевич на соціально-економічний розвиток
території. n

було все так. На моє обійстя вдерся п’яний агресивний сусід. На прохання
вийти — відмовився. Тоді мій
син почав випроводжати його
додому. Замість того, щоб піти,
чоловік підняв за ланцюг собаку
на висоту власного зросту і почав душити. Це було жахливе
видовище. На прохання відпустити невинну тварину не реагував. Я не витримала знущання над собакою і змушена була
захищати пса. Отож вдарила
п’яного сусіда по голові тим, що
потрапило під руки, і почала втікати до хати. Він покинув собаку,
вихопив з воза металеву трубу
та з нецензурними словами і погрозами, що мене заб’є, кинувся
за мною. Коли я зрозуміла, що не
втечу, ударила його ще раз у цілях самозахисту. Сусід упав. Таким чином я врятувалася.
Закінчилося тим, що за це
мене судили, нібито я навмисне
побила чоловіка. Ніхто не взяв
до уваги, що це була самооборона. Сусід п’є далі горілку і погрожує через людей, що зі мною
розправиться. А оскільки я вдо-

А

ва і живу в хаті одна, то боюся
виходити з дому. Переживаю,
що сусід, як нап’ється, може
прийти знову і бити мене, а я не
маю вже права оборонятися, бо
засуджена з випробувальним
строком. Вважаю, що справа

один — піти
« Вихід
в Любомльську
поліцію
і покінчити життя
самогубством?

»

була сфальсифікованою, навіть
не допитали свідків.
Я живу на свою невеличку
пенсію. Грошей на адвокатів
немає. Вихід один — піти в Любомльську поліцію і покінчити
життя самогубством на очах
у правоохоронців на знак протесту? Я б хотіла, щоб спеціалісти розібрались і дали мені
якісь поради з приводу ситуації,
в якій я опинилася. Бо вийшло
так, що його, п’яного злочинця
виправдали (у нього мати постійно ходить в синцях, бо він її
б’є), а мене засудили. Яке він
мав право вриватися у мій двір
і чинити насильство? Виходить,
на моєму подвір’ї сусід може
мене вбити чи згвалтувати,
а я не маю права оборонятися?
Невже сидіти і чекати, поки він
це зробить?
с. Висоцьк
Любомльського району. n

Р Е К Л А М А

Луцький національний технічний
університет оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад:
- декана машинобудівного факультету;
- декана факультету екології, туризму та
електроінженерії;
- декана факультету фінансів, обліку,
лінгвістики та права;
- завідувача кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти;
- завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;
- завідувача кафедри цивільної безпеки;
- завідувача кафедри обліку і аудиту;
- завідувача кафедри товарознавства та
експертизи в митній справі.
Термін подачі документів — місяць
від дня опублікування оголошення в «Газеті Волинь».
Обов’язкові документи, які подаються на конкурс: заява про участь у
конкурсі; особовий листок з обліку кадрів
з автобіографією; фото (4х6 см); копія
паспорта; копія трудової книжки; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь,
вчене звання, почесне звання; список наукових праць; документи про підвищення
кваліфікації протягом останніх п’яти років;
інформаційна довідка щодо відповідності
професійно-кваліфікаційним вимогам претендента на заміщення посади, зразок якої
розміщений на сайті Луцького НТУ в розділі
«Відділ кадрів»; письмова згода на обробку
персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантних
посад деканів та завідувачів кафедр повинні
мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету та кафедри.
За додатковою інформацією
звертатися у відділ кадрів Луцького
НТУ: вул. Львівська, 75, м. Луцьк,
43018; тел. 74-61-10.

www.volyn.com.ua
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n А ви як думаєте?

«ЗАПЛАТИТЬ 111 000 ГРИВЕНЬ ШТРАФУ —
ОДРАЗУ ЗРОЗУМІЄ»
Фото google.com.ua.

Цими днями податкові
органи проводять рейди
на ринках, підприємствах,
організаціях у пошуках
нелегальних робітників, аби
роз’яснити їм незаконність
такого працевлаштування. Як
ви гадаєте, чи допоможе це
побороти тіньову зайнятість
у країні і в чому причина її
великого поширення?
Ігор НИКИТЮК,
директор
департаменту
фінансів Волинської
облдержадміністрації
(м. Луцьк):
— Часткового ефекту ці рейди, звісно, досягнуть. Тіньова зайнятість повністю не
здолана ніде. Але щоб її мінімізувати,
потрібен, по-перше, контроль із боку
держави, в тому числі й Державної
фіскальної служби. По-друге, має бути
зацікавленість у сплаті податків самого
працівника. Останнім часом виведено
з тіні досить багато зарплат у зв’язку
з тим, що люди зацікавлені відраховувати в різноманітні фонди, зокрема
пенсійний. Бачу це навіть за особистим
спілкуванням. Вважаю, що на Волині,
особливо в Луцьку, небагато працівників, які б не сплачували податків. Так,
щодо окремих сіл можуть бути питання, бо не виплачують офіційну зарплату
окремим людям пенсійного віку та тим,
що мають інші доходи і не зацікавлені
у перерахуванні у соціальні фонди. Але
більшість платить. Покращення все ж є.
Ще п’ять років тому ситуація була набагато гіршою.
Роман РОМАНЮК,
директор Волинського
обласного центру
зайнятості (м. Луцьк):
— Фіскальні органи активізували роботу,
щоб побороти несплату
податків підприємствами, організаціями, у яких неофіційно
працевлаштовують робітників. У цьому
бачу позитив. Люди повинні знати, що
вони обдурюють державу, бюджет — і за
це доведеться відповідати. Штрафи ж
за неофіційне працевлаштування великі — 111 тисяч гривень за особу. Тому
не розумію підприємців, яких трусить,
бо знають: якщо неофіційно влаштованого виявлять фіскали, то «попадуть»
на серйозні гроші, але продовжують із
ним працювати. Не розумію і людей,
які погоджуються на тіньову зайнятість.
Адже вони, коли залишаться без роботи
і прийдуть до нас, допомоги як безробітні не отримають. А вийдуть на пенсію,
вона буде значно меншою, ніж мала б
бути, коли б працювали офіційно. Чи
допоможуть побороти тіньову зайнятість перевірки і роз’яснення? Коли вже
податківці активізувалися, то, певне,
роботодавці задумаються.
Ірина ВАХОВИЧ,
завідувач кафедри
фінансів Луцького
національного
технічного
університету
(м. Луцьк):
— Моє ставлення до
цих перевірок — двояке. Чую від підприємців, як їм зараз нелегко працювати: малі обороти, низькі прибутки,
збільшення податкового тиску. Однак

без контролю не обійтися. Інша річ, як
його проводять. Очевидно, мали б передувати превентивні заходи — попередити, дати можливість зважити свою
економіку й діяти в рамках законодавства. А податки — це дороги, медицина, освіта, розвиток інфракструктури
тощо. У всьому світі держава дає правила гри, а суб’єкти господарювання
мають їх прийняти. Чому ж у нас існує
тіньова зайнятість? Тому, що підпри-

молоді, на жаль,
« Багато
зараз живе, що називається,
сьогоденням. Вони згідні на
зарплату «в конверті», аби
лише вона була вищою. Так
само вони працюють і за
кордоном.

»

ємці платять, але не бачать відповідної
віддачі, яка повинна бути. Очевидно
недостатньо прозорий розподіл цих
коштів. Окрім цього, в ринкових умовах підприємець мав би стати елітою,
яка витрачає час, власні кошти, аби не
лише себе матеріально забезпечити,
а й створити робочі місця. Отож, у відносинах «держава — підприємець»
варто шукати компроміс, аби виграла
загальна справа.
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Сьогодні надзвичайно важливо підтримати тих суб’єктів господарювання, які тут,
в Україні, дають робочі місця людям
і створюють додану вартість. Підтримати передусім зниженням податкового
навантаження, що дало б змогу зменшити ціни на товари та послуги і, відтак,
стимулювати розвиток підприємництва. Контроль за сплатою податків потрібен, але розпочинати треба саме зі
створення умов для господарювання.
Артем ЗАПОТОЦЬКИЙ,
учасник Революції
гідності, удостоєний
ордена «За мужність»
ІІІ ступеня (м. Луцьк):
— Не знаю (не можу
спрогнозувати), чи такі
«наскоки» допоможуть
побороти тіньову зайнятість у країні.
А ось щодо причини її поширення, то
скажу таке: не всі наші люди, на жаль,
розуміють, що треба платити податки.
Забувають, що це — наповнення бюджету (звідси кошти на зарплату лікарям,
учителям…) і само собою — забезпечення старості. У нас поки що солідарна
пенсійна система.
Хоча, якщо забирають субсидію,
коли людина відчує на собі, що означає

не бути офіційно працевлаштованим
і зареєстрованим у центрі зайнятості,
тоді вона прозріває. Нині вакансій, що
пропонують безробітним, більше, ніж
тих, хто звертається в цю службу.
В’ячеслав ПОЛІЩУК,
міський голова
(м. Рожище):
— Причина тіньової
зайнятості наших людей
— низький рівень громадянської свідомості.
Коли українці нарешті почнуть розуміти, що всім потрібно
платити податки, тоді багатшою та міцнішою стане наша держава. Адже це
одне з основних джерел поповнення
бюджету. Тому я за те, щоб були перевірки й порушників жорстко карали, бо
роз’яснювальна робота не допомагає.
Нам потрібно перейняти досвід цивілізованих європейських країн та США —
там ухиляння від податків вважається
дуже серйозним злочином.
Андрій ЛИНДЮК,
голова Маневицької
райдержадміністрації
(смт Маневичі):
— Такі рейди ми також систематично проводимо на території
району і, на превеликий
жаль, вони не дають позитивного результату. Чому штрафи неефективні?
Тому що в цій ситуації мають бути зацікавленими і роботодавці, і самі працівники. А ні ті, ні інші поки що не виявляють
бажання в офіційному працевлаштуванні — і всі здогадуються про причину.
Прикро, що кожен із нас так мало думає
про майбутнє. І сьогодні єдиний вихід:
аби побороти тіньову зайнятість — треба дати поштовх внутрішній мотивації
людей. Тоді кожен замислиться, що
чекатиме його через багато років. А це
станеться тоді, коли всі усвідомлять, що
сьогоднішні офіційні заробітки впливають на пенсійні виплати. Іншого способу
нема, аби щось змінити.
Валентина
ПЕТРОЩУК,
заслужений журналіст
України
(м. Нововолинськ):
— Думаю, що незначний результат від таких
перевірок буде. А щоб
побороти тіньову зайнятість, треба багато ще зробити. До совісті закликати
підприємців (не всіх маю на увазі), аби
вони сплачували в повному обсязі податки, думаю, марно. Тому контролюючі
органи, по-перше, повинні постійно виконувати свої безпосередні функції з наповнення бюджету. Заплатить штраф —
зрозуміє. По-друге, потрібно, аби самі
працівники були зацікавленими в «прозорих» зарплатах. Адже багато молоді,
на жаль, зараз живе, що називається,
сьогоденням. Вони згідні на зарплату «в

конверті», аби лише вона була вищою.
Так само вони працюють і за кордоном.
Наталія ДУКА,
бібліотекар
(м. Дубровиця
Рівненської області):
— Економічна ситуація в країні така, що
звичайним людям не вигідно платити податки,
бо в них і так мала зарплата, а потрібно
якось годувати сім’ю. Тому це питання
не до мене, а до наших депутатів Верховної Ради та до Кабінету Міністрів —
проблему потрібно вирішувати на державному рівні. Нелегальну зайнятість
можна побороти лише суттєвим підняттям рівень життя та встановленням
жорсткого покарання роботодавців.
Богдан ШИБА,
луцький міський
голова 2006–2010
років (м. Луцьк):
— Це питання економічне, а не правове. Тому
силовими методами ніхто нічого не впорядкує.
Навпаки, призведе до того, що підприємці, котрі наймають людей, не оформляючи трудові відносини, позакриваються, а люди поїдуть на заробітки в Польщу.
Допоки не буде створено сприятливих
умов для розвитку підприємництва –
податкові, організаційні, бюрократичні,
доти цю проблему не вирішать. Єдиний
метод боротьби з тіньовою зайнятістю –
спрощення податкового законодавства,
зменшення фіскального тиску на малий
та середній бізнес, створення легальних
робочих місць.
Олег ГАЛАСУН,
заступник голови
Асоціації фермерів
та приватних
землевласників
Волині (с. Чаруків
Луцького району):
— Сумніваюся, що ці
перевірки щось дадуть, хоча, звичайно, це і є робота податкової. Але вона
тіньового бізнесу не здолає — потрібна відповідна державна політика. А так
виходить, що більш-менш легально
в нас вигідно працювати тільки монополіям. В аграрному бізнесі, який добре
знаю, великим компаніям на руку наявність дрібних тіньових фірм. Особливо
це стосується експортерів — вони за
безцінь скуповують сировину, а потім
вдвічі-втричі дорожче її перепродують.
Щоб платили «білі» зарплати, потрібно, щоб бізнес був легальним. А він без
нормальних умов працювати не буде.
Ольга БУЗУЛУК,
прес-секретар
Патрульної поліції
Волині (м. Луцьк):
— Наша практика показує, що роз’яснювальна, профілактична, превентивна робота завжди
дає результати. Серед негативних наслідків тіньової зайнятості є й ті, що стосуються суспільної небезпеки, адже всі
ми — споживачі послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту,
будівництва тощо, тож необхідна їхня
висока якість. Нелегальна зайнятість
сприяє поширенню захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах,
зростанню ризику виникнення нещасних випадків на виробництві. Якщо
працівник офіційно не оформлений, він
може не проходити медогляд, спізнюватись на роботу чи взагалі не приходити, не знати техніки безпеки і т. д. Тому
будь-які превентивні заходи потрібні та
важливі, головне — створення належних умов для всіх сторін.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА, Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА, Олег КРИШТОФ,
Олександр ДУРМАНЕНКО, Кость ГАРБАРЧУК,
Василь УЛІЦЬКИЙ, Людмила ВЛАСЮК,
Євгенія СОМОВА. n
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n Перевірено на собі
Фото Сергія НАУМУКА.

Біля цього будинку знайшли записник Пархомчука.

Микола Вавренчук та Антоніна Матвійчук у Малинівці на місці обійстя, де була
криївка упівців.

Повстанець Чумак заховав свій
щоденник у вулик

ТАЄМНИЧИЙ ГІСТЬ

Журналіст «Волині» разом із краєзнавцем Миколою Вавренчуком пройшовся його слідами,
щоб дізнатись про останні дні та місце поховання вояка УПА Олексія Пархомчука
переконана Антоніна Костянтинівна. — Їхня стара хата стояла на одному подвір’ї, а за нею — саджавка
(ставок. — Авт.). Там жили дід із бабою, але в ту оселю ми ніколи не заходили. Поблизу були, а всередину
не йшли. То, може, там могли переховуватися.
Після деяких міркувань ми пристали на таку версію. Адже й Антоніна
Матвійчук, і Євген Демков переконані, що в будинку голови малоймовірно було обладнати сховок. Натомість
стара хата тестя для цього добре підходила. Нині на цьому місці залишилося лише невелике підвищення.
Те, що повстанці переховувались
у сільського голови, пояснює, звідки
Чумак брав твори Леніна, Сталіна,
матеріали партійних з’їздів, на які часто посилався. За читанням книжок
та газет нерідко коротали час багато
повстанців. Але саме через це каральні органи неодноразово виявляли криївки.

Наша газета неодноразово писала про повстанський щоденник,
знайдений у вулику, автором якого є упівець на псевдо Чумак із Рудки–
Козинської Рожищенського району. Публікували й уривки з нього.
Стараннями краєзнавця Миколи Вавренчука його повністю вміщено
у книзі «Нариси визвольної боротьби», яка вийшла друком у 2018 році.
Тож Олексій Пархомчук — уже відома постать. Проте в його біографії є
ще чимало білих плям. Зокрема, де переховувався патріот наприкінці
життя та де він похований. З автором ми навідалися в села, у яких
бував повстанець, та спробували дізнатися про його долю
Сергій НАУМУК

КРИЇВКА В ХАТІ ТЕСТЯ
ГОЛОВИ СІЛЬРАДИ

— У спогадах Чумак пише, що
з ним переховувався житель Рудки–
Козинської Федон Пархомчук, —
каже Микола Макарович, поки їдемо
в Рожищенський район. — Спочатку
я мав інформацію, що схрон було
облаштовано в приміщенні Малинівської сільської ради. Пізніше сестра
Федона розповіла, що повстанці
переховувалися не там, а вдома
у сільського голови Пилипа Дем’яновича Лук’янчука. За її словами,
брат розказував, що в 1950 році їх
ледве не спіймали: він був надворі,
а хтось доповів у МДБ, що біля хати
чужі люди ходять. Ті приїхали робити обшук. Він ледве встиг вскочити
у схрон, зроблений між подвійною
стіною, а вхід у нього був із горища.
Там переховувалося двоє людей,

туди й грубку приєднали, щоб вони
не замерзли взимку.
Проте сільський голова — чи
випадково, чи кимось попереджений — повернувся додому. Коли побачив, що обшукують хлів, почав кричати на емгебістів: мовляв, я голова
сільради, член партії, а ви мені не довіряєте. Певно, добре накривав їх матом, бо ті знітилися і, крім хліва, нікуди не заглянули. Незадовго після того
повстанці вибралися з Малинівки.
Ще дорогою до села рожищенський старожил Євген Демков, який
їхав із нами на свою малу батьківщину, здивувався: він добре знав невеличку хатину Лук’янчуків — годі там
було десь заховатися.
80–річна Антоніна Матвійчук, котру ми зустріли на вулиці в Малинівці,
розповіла, що дружила з Євою, дочкою сільського голови.
— Ми часто гралися разом у них
вдома. Там не було де заховатися
чужій людині. Хіба в тестя голови, —
Р
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ПАСІКА БІЛЯ АВТОТРАСИ

Незабаром після оказії з раптовим обшуком Чумак перебрався
у Трилісці (нині Рожищенського району). Пізніше в це село переїхала й
родина Лук’янчуків.
— Федон розповідав сестрі, що
він перебував у чужих людей, а «Чумакові — добре, бо він — у родини».
Але в чиєї переховувався повстаЛ

А

М

людей. Але водночас хазяїв могли
ще й настрашити: не дай Боже, видасте — кінець вам. Міг і фінансово
їх зацікавити та дати гроші на будівництво. І сам від цього виграв: щоб
хата не валилася, аби було місце для
надійної криївки.
Два колишні повстанці ще довго
переховувалися. Якось родичам Федона переказали, що бачили в газеті (проте ні часу публікації, ні навіть
назви видання наразі невідомо) його
посмертне фото. Чоловіка знайшли на автобусній зупинці. Вочевидь,
коли підпільник помер, то люди,
у яких він переховувався, вивезли
його тіло туди. Адже не могли офіційно похоронили упівця, якого багато
літ шукали органи радянської влади.
За міркуваннями Миколи Вавренчука, це було приблизно наприкінці
1980–х років. За словами його сестри Євгенії, після смерті Чумака
«Федон ще довго ходив». Напевно,
оголошення дали тоді, коли міліція
не змогла встановити особу померлого і поховала Федона як невідомого.
Так само ніхто не знає місця захоронення Чумака.

нець: у своєї чи жінчиної? — запитує
Микола Макарович. — Бо і дружина
Олексія Пархомчука, і його мати нібито родом із Трилісців. То в кого ж
він був?
Це поки що так і не з’ясовано.
Зате відома хата, біля якої стояли
вулики, в одному з яких знайшли
щоденник вояка. Нині там проживає
сім’я колишнього переспівського

будинку голови годі
« Вбуло
обладнати сховок.
Натомість стара хата
тестя для цього добре
підходила. Нині на цьому
місці залишилося лише
невелике підвищення.

»

сільського голови Зіновії Пархомчук.
За словами Зіновії Михайлівни, після 80–х минулого століття змінилося кілька власників будинку: колгосп
найчастіше поселяв туди нових працівників.
— Казали, що в 1945 році на цьому місці стояла невелика хатина,
а потім враз побудували більшу з нових шпал. Певно, її звели не без допомоги Чумака, — розмірковує Микола
Макарович. — Вояк пише в щоденнику, що переховувався у довірених

А

ПРОДАМ ПРИЧЕП
Тел. 0672758881

У Рудці–Козинській досі проживають люди, котрі знали Олексія
Пархомчука. Серед них — Олена Василівна та Володимир Миколайович
Пилипчуки. Річ у тім, що пані Олена — племінниця відомого повстанця. Якось на початку 1980–х до них
завітав дивний гість — старенький
дід.
— Прийшов перед вечором, такий, знаєте, з торбою. Носив він
ткані рядна на продаж. Так пахло від
нього землею, — згадує Олена Василівна. — Кажу, куди я вас прийму?
А чоловік: хай ночує, десь постелимо. То той дід, як сів за вечерю,
а ще 100 грам попросив, все за партизанщину розпитував. «Ти мене
не хотіла прийняти на ніч», — сказав до мене ще й пальцем покивав.
А в мене свої клопоти. Поклали того
діда на ліжку в кімнаті, то він усе торбу біля себе тримав. Зранку встав —
а я бачу через відчинені двері: він хутчіш до неї. Мене як смикнуло — щось
не те. Я дала снідати. А дід каже: «Я
тобі ще пригадаю, ми ще зустрінемося». Провела його аж на дорогу, а він
усе пальцем мені киває.
— Я прийшов із тракторної бригади. То була пізня осінь, 1983 чи
1984 рік. Дядько якийсь старий, літ
80, проситься переночувати, — Володимир Миколайович умощується
біля нас на ґанку. — Жінка не крепко й хотіла його пускати. Кажу їй:
«Хай буде. Хіба що такого, як переночує?» І дала вечеряти. Той чоловік
повечеряв із нами. У нього трошки
шрам на щоці, й накульгував. Одягнений був у все поношене. І несло
від нього затхлим. Без бороди був,
побритий. Розпитував, як ми живемо, що та як, чи батьки живі. Поклали його в кімнаті з хлопцями. Посля
він каже: «Ти ще мене згадаєш». Все
торбу тримав, усе до себе її тулив.
Ліг спати і коло себе ту сумку поклав.
Уже значно пізніше Пилипчуки
довідалися, ким був дивний гість.
Вочевидь, Чумак знав, що це його
родичі, й відвідав їх, аби побачити. А в торбі, як припускає Микола
Вавренчук, міг бути повстанський
щоденник, який і дійшов до наших
днів, або зброя.
Що далі трапилося з Чумаком?
Де він доживав віку? Наразі невідомо.
Проте є надія, що хтось відгукнеться
на цю публікацію, адже йдеться про
події не такі вже й далекі — кінець
1980–х років. На жаль, зберігають
мовчанку і власники вулика, в якому
знайшов спогади Чумака Степан Самосик. Тому пошуки тривають. n

МИ СКУШТУВАЛИ СОЛДАТСЬКИЙ
СУХПАЙОК
Сьогодні ділимось враженнями, чи смачний він
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Перед «прямою лінією»
з військовим комісаром
області Романом
Куликом нам
привезли армійський
пайок, який називається
«Повсякденний набір
сухих продуктів».
Напередодні свята
захисника України ми
спробували ті солдатські
харчі. Міцний зелений
пакет запаяний дуже
ретельно, довелося
докласти зусиль, щоб
його відкрити. Дату
фасування
«21. 06. 2018» і термін
придатності «Вжити до
23. 03. 2020» вказано
на приліпленому
паперовому стікері. Це
перший недолік – його
можна замінити та
переклеїти. Загальна
вага 1511 грамів.
У великому пакеті три
менших: сніданок
– 557 грамів, обід –
457 і вечеря – 497.
Виробник – ТОВ
«ВІЙСЬКТОРГ», місто
Київ, а розфасовано в
містечку Дубровиця на
Рівненщині

А що, як і депутатам запропонувати такі харчі?

325 грамів,
г
до неї додається
галет по 50 грамів
дві пачки
па
кожн
кожна (всього 8 штук). М’ясдобряче перена консерва
ко
солен
солена, залита жиром, але
з’їли повністю. На десерт
заварюємо чай кенійський
завар
чорний «Мономах», а до ньочорни
го два
дв пакетики цукру. Обід

Кость ГАРБАРЧУК

сухий
« Загалом
пайок їстівний,

СНІДАНОК

Зранку Міністерство
оборони пропонує нашим
захисникам дві консерви:
кашу гречану з яловичиною
ю
– 325 грамів й 100-грамовий паштет печінковий, двіі
упаковки галет «Раціон», два
ва
стіки цукру по 10 грамів та
один пакетик із розчинною
ю
кавою. До цього додається
я
одна волога та одна суха
серветки. А їсти ці харчі
можна «убогою» одноразовою ложкою, яка майже відразу ламається у руках. Це
суттєвий недолік.
Відкриваємо консерви.
Каша гречана виготовлена
16. 05. 2018. Термін придатності два – роки. На смак
вона добра, але розігріта –

тільки не для
щоденного
вживання.

таки краща. Загалом їсти
можна. Пробуємо печінковий паштет, якщо його
намастити на галету, то виходить непогано. А запили
це все розчинною кавою.
ОБІД

Відкриваємо консерву
«Яловичина в желе» вагою

»

доволі ситний, але після
д
нього потім страшенно
н
хотілося пити, адже наїлися солоної тушонки. Тому
найкраще нам смакувала
звичайна вода.
ВЕЧЕРЯ

На завершення дня для
солдата передбачена «Каша
перлова з яловичиною» –
325 грамів, дві пачки галет,
такий самий чай, як і на обід,

а додатково підсолоджує
життя українським воїнам
2 пакетики меду по 20 грамів кожний.
У металевій консерві
відірвався ключ при відкриванні. Але ми таки скуштували перлову кашу. На вигляд
вона зовсім не апетитна і
геть не смачна. Ніхто її їсти
не захотів. Тому вечеряли
сухими твердими галетами
з медом та запивали чорним
чаєм. Добре, але малувато.
***
Ми пробували український солдатський пайок
не в польових умовах, а в
робочому кабінеті. Загалом
із чотирьох консерв, які
передбачені у наборі продуктів, три з’їли. З колегами
також перевірили обсяг
великого зеленого пакета
і набрали в нього 5 літрів
води. Це ще одне застосування для нього.
Галети «Раціон» смачні,
але в деяких пачках вони
перетворилися на жменю
крихт. Загалом сухий пайок
їстівний, тільки не для щоденного вживання. n

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 11 жовтня:
Одна куля — для коханої,
у
друга — для себе… Подружжя
повстанців не здалосяя
ворогові!

Після
4–ї стадії
раку легень
Олег
Бочаров
повертається
на роботу

Хто
то вона —
нова
ова дівчина
Володимира
олодимира
Кличка?
личка?

«ЦІКАВА»
»
ЗА 11 ЖОВТНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

І ВИ Щ
ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

10

З РОСИ І ВОДИ!

11 жовтня 2018 Четвер

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
15 жовтня 80 років виповнюється дорогому татусеві,
найкращому дідусеві, жителю
села Старосілля Маневицького
району
Олександру
Володимировичу
ХОМИКУ.
Плетуться по життю стежки-дороги,
І лиш одна з усіх не втомить ніг.
До погляду розумного й простого,
До тата — на одвічний той поріг.
До тих очей, що нам, мов зорі, світять,
До рук, що не втомились у 80,
До тата, наймилішого на світі,
Серця людей, як голуби, летять.
Здоров’я просим в Господа для тата,
Щоб міг ще нами мудро керувати.
Такого тата просто
щастя мати,
Такого тата варто
шанувати.
З повагою, шаною
та любов’ю
діти, внуки.
Завтра 60-річний ювілей
відзначатиме гарний, щирий,
доброзичливий чоловік, тато,
дідусь, житель селища Маневичі
Андрій Андрійович
ВЛАСЮК.
Дорогий імениннику, щиро
вітаємо вас і бажаємо міцного здоров’я,
щастя, довголіття, Божого благословення.
60 — це сила й мудрість,
Це досвід, кажуть, немалий,
Повага рідних, серед друзів,
Любов і шана від дітей.
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай обминає вас журба.
Хай кожен день несе
віднині
Для вас міх щастя
і добра.
З повагою
та любов’ю
дружина, дочки,
зяті, люблячі внуки.

Цієї золотої осені 60-річний ювілей відзначає хороший чоловік, люблячий тато,
турботливий дідусь, Людина з великої літери, учитель ЗОШ І–ІІІ ступенів села Берестяне Ківерцівського району
Микола Володимирович
ШУЛЬСЬКИЙ.
Вже за вирієм курличуть в синім небі
журавлі, і дерева в позолоті нахилились до землі. Жовтень, щедрий і барвистий, завітав у нашу хату, щоб вітати з ювілеєм, бо ви найкращий в світі тато. Із роками, що
проходять працьовито, творчо, плідно, ділитесь усім ви
з нами, найдорожчий наш і рідний. Тим, що маємо сьогодні, ми завдячуємо вам, бо душа у вас безмежна і відкрита, наче храм. Хай з роси вам і води сонце ранки окриляє, добрі ваші й щедрі справи вам сторицею вертають.
Мати Божа хай дарує лиш гармонію і спокій, не зважайте, що так швидко відпливає рік за роком. У вас планів
нескінченних, творчих задумів багато. Будьте ви завжди
здоровий, найрідніший в світі тато. Хай обходять смуток
й горе стороною тільки вас, будьте поруч ви із нами й усміхайтеся до нас.
Із любов’ю
дружина Надія, доньки Наталія,
Людмила, зяті Віталій, Микола,
внуки Максимко, Настуня,
Даринка, мама Ярина.
65 років від дня народження відзначатиме завтра чудовий свекор, гарний батько,
люблячий дідусь, житель села Криничне Маневицького району
Валентин Остапович
ГУЗЮК.
Дорогий імениннику, бажаємо добра,
щастя, карпатського здоров’я, нехай доля
всміхається земними щедротами і гараздами родинного благополуччя.
65 — прекрасна пора, ще можна творити багато добра. Тож хай наступні роки будуть плідними. Хай щастя
сяє, що зайвим в житті аж ніяк не буває.
Здоров’я постійно з вами хай
дружить,
Будьте ще довго веселі та дужі.
Щасливої долі хай Бог подає,
Зозуля-пташина сто літ накує.
З любов’ю і повагою
син Василь, невістка Катерина,
внуки Богдан, Оленка.

13 жовтня 25 років святкуватиме милий, коханий чоловік,
люблячий, лагідний тато, чудовий зять і швагро, житель Горохова
Віталій Альвіанович
СКОПИК.
Бажаємо щастя, та тільки без сліз,
Копицю здоров’я і доларів віз,
Щоб поруч з тобою дружина цвіла
Й сім’я була ваша міцна, як скала.
Життя хай повниться гарними емоціями і хорошими
людьми, на життєвому шляху оминають негаразди, а кожен день буде насичений приємними несподіванками.
З любов’ю
дружина Іванка, синочок Дениско,
сім’я Паріїв із Пустомит.

14 жовтня 40 років подружнього життя
святкуватимуть жителі
села Клубочин Ківерцівського району

Віталій Филимонович
та
Катерина Семенівна
БУГАЙЧУКИ.
Минуло сорок років з того часу, як у вашому
житті цвіла весна. Скільки прожито і пережито
разом, скроні побілила сивина. А в двері стукає
ласкава осінь — багата, щедра, справді золота.
Як нагорода за любов і мудрість, за ваші в парі
прожиті літа. За те, що зберегли свою родину
на хвилях часу, в радості й біді, за те, що долю
порівно ділили і стали гідним прикладом у житті.
Тож будьте нам здорові та щасливі,
Хай спільний шлях ваш
довго ще цвіте.
А сьогодні хай лунає
«Гірко!»
І Бог вам довгих
і щасливих літ дає.
З повагою та любов’ю
діти, внуки.
9 жовтня ювілейний день народження зустрів дорогий тато, хороший дідусь, чоловік, житель села
Підгайці Луцького району
Микола Васильович
МОРОЗОВ.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що вам — 70.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим
був ваш вік
З добром, любов’ю,
спокоєм і миром.
З повагою і любов’ю
дружина Надія,
діти Михайло, Оксана,
Любов, Віра, зяті, 9 внуків.

Щиро вітаємо з днем народження поважну, мудру, щедру, добру
ювілярку, вчителя-методиста вищої категорії, жительку Луцька
Любов Опанасівну
ЧЕРНІЙ.
Зичимо міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної
енергії, наснаги у всіх добрих справах. Хай у вашому домі завжди
панують мир і злагода, у серці – доброта, у справах — мудрість,
хай здійсняться всі мрії. Нехай доля і надалі буде
прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу,
вірних і надійних друзів. Щоб Господь Бог оберігав від негараздів, а Матінка Божа завжди була помічницею в усіх починаннях.
З любов’ю
рідні, свати.

Р Е К Л А М А

ПП БУРМАКА Н. П.

13, 20 та 27 жовтня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування E анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75P11P75, 20P05P55, моб.: 095P808P20P53,
098P388P88P36, 063P241P25P51.
м. Рівне, тел. (0362) 43P57P58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63P16P16, 63P25P28.

Ліцензія Серія АВ № 539362

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.

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.

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

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
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається недорого цегляний будинок
(газ, парове опалення). Є льох, криниця, усі
надвірні споруди (с. Печихвости Горохівського району). Тел.: 050 33 99 868, 097 31 46 750.
l Продається 1/2 будинку (кімната, кухня, санвузол). Окреме подвір’я, є цегляний
гараж (м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської).
Тел. 096 12 92 282.
l У м. Берестечко Горохівського району продається житловий будинок (61,5 кв. м, 4 кімнати, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня
кухня, льох, хлів, город. Усе приватизоване.
Подвір’я заасфальтоване, є можливість добудови. Тел. 050 65 76 225.
l Продається цегляний будинок у м. Рожище
на вул. 1 Травня. Є 11 соток земельної ділянки. Тел.: 068 92 53 763, (268) 2–12–76.
l Продається у с. Журавичі Ківерцівського
району добротний будинок (гаряча вода, усі
зручності, ремонт, меблі залишаються). Є
літня кухня, льох, хлів. Ціна 335 000 грн. Торг.
Тел. 095 51 03 626.
l Терміново продається у с. Угринів (20 км
від Луцька) будинок. Житловий стан, газ,
світло, вода, деякі меблі, є надвірні споруди,
0.25 га землі. Заасфальтований доїзд. Недорого. Тел. 095 89 00 159.
l Продається у с. Маковичі Турійського району хата. Є 1 га городу. Тел. 096 17 56 571 (з 12
.00 до 17.00).
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 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 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.
l Продається земельна ділянка (0.10 га) у с.
Полонка Луцького району. Тел.: 050 07 60 244,
096 78 41 812.
l Продається у с. Тарасове Луцького району
земельна ділянка (0.21 га) під забудову. Тел.:
096 33 35 393, 066 69 42 089.
l Продається у с. Воротнів Луцького району
приватизована земельна ділянка (0.18 га) під
забудову. Тел.: 099 78 64 567, 050 76 35 862.
l Продається у Камені-Каширському земельна ділянка (0.6 га, огороджена мета-

лопрофілем (лицьова сторона - рваний камінь) висотою 2 м, залитий фундамент). Є
ставок. Тел. 097 47 85 812.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-2107, 1998 р.
в., у доброму стані, синій колір, об’єм 1.5, 5–
КП, титани, магнітола. Тел. 066 60 95 432.
l
Продається автомобіль УАЗ-3962
(«таблетка»). Тел. 098 52 28 979.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений,
можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам трактор МТЗ-82 (1998 р. в., велика
кабіна), є запчастини. Тел. 098 51 69 673.
l Продається трактор МТЗ-892 (з турбіною),
2009 р. в. Тел. 099 73 59 139.
l Продам трактори Т-25, Т-40, МТЗ-80,
на запчастини — Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-6.
Тел.: 050 16 69 111, 067 98 61 767.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15, 17,
26, 30 лійок), а також на дві комори; копачки
тракторні «Кухман», «Кромаг», «Шмутцер»,
дворядні (польського виробництва). Тел.:
096 85 85 455, 096 97 19 503.
l Продається недорого трактор Т-40 АМ
(Любешівський район). Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму технічному стані. Тел.: 097 12 77 234,
066 47 09 124.
l Продам поворотний круг до фуражира (можна для воза). Тел.: 068 56 40 474,
050 61 07 082.
l Куплю навантажувач КУН (можна запчастинами — стрілу, стійку і т.ін.). Тел. 066 12 96 842.
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 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 Продається трьохтранспортерна картоплекопачка на гумовому ходу. Тел.
068 76 23 641.
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 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.
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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.
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 саджанці волоського горіха
(300 шт.). Тел. 050 74 51 354.
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 або зроблю на замовлення перуки та шиньйони. Тел. 066 06 87 430.
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, дрова рубані, пісок, щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку,
гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел. 099 62 16 400.
l Продам: жом, дрова, чорнозем, торф,
землю, пісок, щебінь, цеглу, відсів. Вивезу
будівельне сміття. Тел. 099 72 82 934.
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). По-

ПРИВАТНИЙ ПЛОДОВИЙ РОЗСАДНИК
(колишній СГПП «Плодорозсадник Луцький»)

ПРОПОНУЄ ДЛЯ ОСІННЬОЇ ЗАКЛАДКИ САДЖАНЦІ

ПІДВІКОННЯ, МОСКІТКИ, ВОРОТА,
РОЛЕТИ, НАТЯЖНІ СТЕЛІ

ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ
СЕЛЕКЦІЇ: ЯБЛУНІ (15 СОРТІВ), ГРУШІ, СЛИВИ,
ПЕРСИКА, АБРИКОСА, ЧЕРЕШНІ, АЛИЧІ ТА ІН.
ВЕЛИКИЙ ВИБІР, ПОМІРНІ ЦІНИ.

НАША АДРЕСА:
Луцький район, с. Тарасове, вул. Центральна, 2.
Доїзд маршрутками № 31, 47.
ТЕЛ.: 0963335393, 0666942089.

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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слуги 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.
l
Продається телиця (7 міс.). Тел.
095 52 98 508.
l Продається теличка (9 міс., штучниця) від
доброї молочної корови. Тел. 095 64 33 805.
l Продається добра корова (смт Цумань
Ківерцівського району). Тел. 096 18 46 366.
l Продається дійна корова (с. Полонка
Луцького району). Тел. 099 07 87 500.
l Продам хорошу телицю (7 міс.) на корову.
Тел.: 098 77 10 669, 095 64 45 747.
l
Продається жеребна робоча кобила (3 роки 6 міс.) у Горохівському районі.
Тел. 097 82 51 039.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l
Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.
l Продається 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 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 Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.

l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Дорого куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Тел.:
098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам сіно в тюках. Тел. 096 44 34 169.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові, тракторні
плуги,
культиватори,
йоршики
на підшипниках, нестандартні відвали
(с. Пожарки Рожищенського району). Тел.:
050 67 75 709, 096 91 07 885.
l Перекриваю дахи (покраска, монтаж,
демонтаж), утеплюю будинки (Горохівський
район). Тел. 096 89 86 406.
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток (серія
ВС № 11165139), виданий Коледжем технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі Українки
на ім’я Деревянко Максим Вадимович, вважати недійсним.
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки оголошує набір на заочну форму навчання для
здобуття другої вищої освіти освітніх
ступенів «магістр» та «бакалавр» за скороченим терміном навчання на базі вищої освіти.
Ліцензія СНУ імені Лесі Українки (Наказ МОН № 148–л від 12.07.2017 р.)

Адреса: м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 101,
просп. Молоді, 8–а, каб. 112,
телефони для довідок: (0332) 713089,
718139, 248431.
Ел. пошта: second-edu@eenu.edu.ua

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Сьогодні минає 10 скорботних років, як передчасно
обірвалася життєва дорога нашого дорогого сина, люблячого тата, людини прекрасної душі і доброго серця
Олександра Петровича
НИКИТЮКА.
Тяжко змиритись з таким горем. Гіркий біль втрати і скорботи не покидає досі наші серця. Всевишній
і доля так мало вділили віку, але цей земний шлях був
сповнений людяністю, привітністю, добротою та великою любов’ю до життя. Дякуємо за кожну мить, прожиту
поруч з тобою.

Спливає час, але світла пам’ять про тебе завжди житиме у наших серцях. Уже ніколи не зустріне тебе мама, не
ступиш на батьківський поріг, лиш із портрета на холодному пам’ятнику дивишся на нас. Прости, що не вберегли, не змогли порятувати тебе.
Нехай Всевишній охороняє вічний спокій твоєї душі
у Царстві Небесному. Рідні не помирають, вони
лиш з нами не живуть. Хто знав його, згадайте
добрим словом і пом’яніть щирою молитвою.
У глибокій скорботі вічно сумуючі
мама, діти, дружина, вся родина.
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43 роки тому перед київським «Динамо» беззастережно капітулював чинна володарка Кубка європейських чемпіонів –
мюнхенська «Баварія».

ЗАМАХНУЛИСЯ НА ТРИ ПЕРЕМОГИ —
У ПІДСУМКУ Ж ПОРАЗКА І ДВІ НІЧИЇ
«Шахтар», «Динамо», «Ворскла» хвацько починали свої поєдинки
у єврокубках, проте згодом пропускали по два м’ячі у власні ворота
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга чемпіонів 2018/2019. Груповий етап.
Група F. 2–й тур. «Ліон» (Ліон, Франція) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 2:2
(0:1 – Жуніор Мораєс, 44 хв; 0:2 – Жуніор Мораєс,
55 хв; 1:2 – Мусса Дембеле, 70 хв; 2:2 – Лео Дюбуа,
72 хв)
2 жовтня 2018 року. Ліон. Стадіон «Стад де
Люм’єр».
На початку 2–го тайму Жуніор Мораєс оформив
дубль, і «Шахтар» повів на «Стад де Люм’єр» із рахунком 2:0! Здалося, що у французькому повітрі відчутно запахло українською сенсацією. На жаль, у це
зарано повірили й самі «гірники»…
У середині 2–го тайму в складі «Ліона» на полі
з’являється нідерландець ганійського походження
Мемфіс Депай, і підопічні Бруно Женезіо з інтервалом дві хвилини двічі забивають у ворота «Шахтаря». До того ж партнери по команді мають передовсім дякувати Андрію П’ятову: якби не вправність
нашого голкіпера, французи цілком могли б розвинути свій успіх далі!
Хоча й «Шахтар» на останніх секундах основного
часу міг вирвати перемогу: український бразилець
Марлос класно відпасував п’ятою на Кайоде, проте
м’яч після удару нігерійця лишень «поцілував» перекладину!
Тож «Шахтар» удруге грає внічию 2:2.
В іншому матчі групи «F» англійський «Манчестер Сіті» здолав на виїзді німецький «Гоффенгайм»
із рахунком 2:1 (хоча німці й забили першими на самісінькому початку зустрічі).
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ F
М Команда
І В Н П М
О
1 «Ліон»
2 1 1 0 4-3
4
2 «Манчестер Сіті»
2 1 0 1 3-3
3
3 «Шахтар»
2 0 2 0 4-4
2
4 «Гоффенгайм»
2 0 1 1 3-4
1
Попереду в «Шахтаря» два двобої з грізним
«Манчестер Сіті»: 23 жовтня вдома, 7 листопада —
на виїзді.

Л

Ліга Європи 2018/2019. Груповий етап.
Група K. 2–й тур. «Яблонець» (Яблонець–над–
Нисою, Чехія) — «Динамо» (Київ, Україна) —
2:2 (0:1 – Віктор Циганков, 8 хв; 0:2 – Денис Гармаш, 14 хв; 1:2 – Давид Говорка, 33 хв; 2:2 – Міхал
Травнік, 81 хв)
4 жовтня 2018 року. Яблонець–над–Нисою
(Чехія). Стадіон «Стшельніце». 5077 глядачів.

Київське «Динамо» хвацько почало виїзний поєдинок із «Яблонцем». Не минуло ще й чверть години
гри, а гості вже вели з рахунком 2:0! У складі киян
відзначилися Віктор Циганков та Денис Гармаш.
Уболівальники українського клубу вже було почали
кепкувати над букмекерами, які перед грою вважали шанси обох команд на перемогу абсолютно рівними.
Та, вочевидь, ті таки «щось знали». На перерву
команди пішли вже за рахунку 1:2. А гра динамівців
у 2–му таймі не витримує жодної критики. Замість
ставити на місце відверто скромний чеський клуб,

— Суперкубок УЄФА! Дякуємо,
« 1975
ВВЛ! / 2018 — нічия з «Яблонцем»?
Дякуємо, ІМС!

»

кияни затягували час! І усе ж були покараними за це
другим голом у свої ворота.
Не інакше, мов якесь прокляття! 4–й із чотирьох поєдинків за участі «Динамо» та «Шахтаря» у
групових турнірах єврокубків закінчується внічию
— 2:2!
А за кілька днів у вже домашньому поєдинку
Української Прем’єр–ліги з «Олімпіком» «ультрас»
киян вивісили банер дуже промовистого змісту:
«1975 — Суперкубок УЄФА! Дякуємо, ВВЛ! / 2018
— нічия з «Яблонцем»? Дякуємо, ІМС!». Одним словом, Ігорю Суркісу («ІМС») є над чим задуматися
— команда нині не тягне і на бліду тінь тих колективів, на чолі яких у різні часи стояв Валерій Лобановський («ВВЛ»).
В іншому поєдинку цієї групи «Астана» вдома перемогла французький «Ренн» – 2:0 (от вам і слабкі
казахи!).
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ K
М Команда
І
В Н П М
О
1 «Астана»
2 1 1 0 4-2 4
2 «Ренн»
2 1 0 1 2-3 3
3 «Динамо»
2 0 2 0 4-4 2
4 «Яблонець»
2 0 1 1 3-4 1
У двох наступних турах «Динамо» зустрінеться з
«Ренном»: 25 жовтня підопічні Хацкевича гратимуть
на виїзді, а 8 листопада прийматимуть французів у
Києві.
Група Е. 2–й тур. «Ворскла» (Полтава, Україна) — «Спортінг» (Лісабон, Португалія) –1:2

(1:0 – Владислав Кулач, 10 хв; 1:1 – Фредді Монтеро, 90 хв; 1:2 – Жовані Кабрал, 90+3 хв)
4 жовтня 2018 року. Полтава. Стадіон «Ворскла»
імені Олексія Бутовського. 10 082 глядачі.
Полтавська «Ворскла» могла здобути, без жодного перебільшення, історичну перемогу, ведучи
в рахунку протягом усього матчу з лісабонським
«Спортінгом» — легендарним португальським клубом, у якому колись починав сам Кріштіану Роналду!
У дебюті зустрічі розкішний гол на свій рахунок
записав Владислав Кулач. Далі полтавчанам легко
не було — особливо в другому таймі. Але вони трималися!
Та на останніх секундах основного часу пропустили один, а на 3–й доданій хвилині і другий.
Перемога, яка прикро перетворилася на поразку. В
очах голкіпера ворсклян Богдана Шуста можна було
побачити сльози розпачу.
У попередньому турі, програвши «Арсеналу»,
підопічні Василя Сачка принаймні гучно гримнули
дверима на переповненому «Емірейтсі», адже на
останніх хвилинах таки двічі забили «канонірам».
Тож були підстави вважати, що той програш все ж
має певний присмак оптимізму. Поразка ж «Спортінгу» — просто якась трагедія…
В іншому матчі цієї групи лондонський «Арсенал» на виїзді прогнозовано розтрощив «Карабах»
з Азербайджану – 3:0.
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ E
М Команда
І
В Н П М
О
1 «Арсенал»
2 2 0 0 7-2 6
2 «Спортінг»
2 2 0 0 4-1 6
3 «Ворскла»
2 0 0 2 3-6 0
4 «Карабах»
2 0 0 2 0-5 0
У 3–му та 4–му турах суперником «Ворскли» буде
ще один аутсайдер групи — «Карабах». 25 жовтня
підопічні Сачка гратимуть в Азербайджані, а 8 листопада прийматимуть суперника в Полтаві.
Результати 11–го туру Чемпіонату України
з футболу в УПЛ: ФК «Маріуполь» — «Карпати» —
1:1; ФК «Олександрія» — «Чорноморець» — 3:2; ФК
«Львів» — «Десна» — 1:3; «Динамо» — «Олімпік» —
1:0; «Шахтар» — «Зоря» — 1:1; «Ворскла» — «Арсенал–Київ» — 0:2.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ:
М Команда
І
В Н П М
О
1 «Шахтар»
11 9 1 1 30-6
28
2 «Динамо»
11 8 2 1 14-4
26
3 ФК «Олександрія»
11 7 1 3 16-10 22
4 «Ворскла»
11 6 0 5 11-13 18
5 «Зоря»
11 3 5 3 12-9
14
6 ФК «Маріуполь»
11 4 2 5 13-17 14
7 «Десна»
11 4 1 6 12-16 13
8 «Олімпік»
11 3 3 5 14-18 12
9 ФК «Львів»
11 2 5 4 10-13 11
10 «Карпати»
11 2 4 5 11-18 10
11 «Чорноморець»
11 2 3 6 9-15
9
12 «Арсенал–Київ»
11 2 1 8 7-20
7
У гонці бомбардирів продовжує лідирувати
Жуніор Мораєс («Шахтар») — 10 голів. n

Вітаємо!
Сьогодні 18 років виповнюється дорогому
сину, брату, чемпіону України з важкої атлетики
серед юніорів, жителю села Княгининок Луцького району

Дмитру Миколайовичу
МИРОНЮКУ.
Дуже хочеться, дорогий синочку, щоб ти
сьогодні відчував всю нашу щирість, любов і
теплоту. Бажаємо тобі міцного здоров’я, енергії. Нехай удача завжди супроводжує всі добрі
починання, доля буде щедрою на вірних друзів,
а людська вдячність — найвагомішою мірою
заслужених успіхів. Нев’янучої тобі любові, щастя, щоденних радощів, мирного неба, легкої
та приємної життєвої стежини. Нехай оптимізм,
віра, надія допомагають долати труднощі, а
тепло та затишок рідної
оселі надійно захищають від негараздів. Хай
милосердний Господь
дарує тобі свою прихильність, оберігає та
захищає!
З любов’ю
мама, тато,
усі рідні.

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
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1
з історією для душі!
15 — 21 ЖОВТНЯ

телеканалів

n На поворотах долі

БІЛА ГОЛУБКА ЗІ СМУТКОМ НА КРИЛІ
Гості бажали Олегові й Зоряні щастя, добра і ккохання.
охання. А біла птаха вкотре
сідала на підвіконня і заглядала
глядала у шибу
Ольга ЧОРНА

Фото google.com.ua.

й недобре це, — шепотіла Зорянина сестра Віта до свого чоловіка. — То душа покійної Олегової дружини. Не хоче відпускати його.

-О

— Скажеш таке, — цитьнув на Віту Олексій. — Скільки часу минуло, відколи не стало
Марини. Він не перший удівець і не останній,
який одружується ще раз. А щодо голубів, то
їх тут ого-го скільки. Люди підгодовують, от
вони й не бояться на підвіконня сідати.
— Поглянь, у тієї голубки чорна ознака на лівому крилі. Кажу тобі, неспроста це.
Скільки разів до Зоряни приходила — ніколи не бачила, аби пернаті в її вікна заглядали.
— У тебе наче за класиком: білий птах
з чорною ознакою. Частіше до ворожок
бігай, то й не таке вигадаєш. Ти хоч Зоряні
не кажи нічого. Досить їй першого чоловіка-пройдисвіта. Тепер ще через голубів переживатиме…
…Олег був удівцем. Сумував за Мариною. Бо в шлюбі два десятки літ прожили.
Доньку заміж недавно віддав.
— Тату, зізнайся: невже тобі не подобається жодна жінка? — питала якось Ліда. —
Знаю, мама була найкраща. Але… захочеш
одружитися вдруге — я не проти. Ми з Олексієм переберемось у нову квартиру. Ти залишишся сам…
— Подобається. Але…
— Що «але»? Я її знаю?
— Ні. Зоряною зветься. Розлучена. Сина
має. Школяр ще. Трохи молодша за мене.
— Познайомиш?
— Спробую, — віджартувався.
…І ось Олег із Зоряною розписалися.
Запросили найближчих на солодкий стіл у
Зорянину квартиру. Тут наразі й житимуть.
В Олега — дві кімнати. Там донька із зятем
оселилися, поки ремонт у новому помеш-

аби швидше
« Хотів,
вступилася
з хати. А ще: того
не чіпай, цього
не бери, бо то
Марина купувала.
Що з ним
сталося?

»

канні триває. А в Зоряни — трикімнатна оселя. Гості збиралися додому, а голубка прилетіла знову…
Зоряна з Олегом ладили. Знайшов із вітчимом спільну мову і її син. А потім… Перед
річницею їхнього подружнього життя голубка з’явилася знову. Віта помітила. Якраз до
сестри заскочила. Але промовчала.
— Віто, чекаємо тебе з Олексієм у неділю
на невеличку забаву. З нагоди нашої першої
річниці.
…Голубка знову в неділю зирила в шибу.
Летіла назад. Поверталася…
— Неспокійна вона якась, — прошепотіла Віта до Олексія.
— Хто? Зоряна?
— Голубка.
— Ти знову за своє?!
Непорозуміння почалися з понеділка.
Костя, Зорянин син, ненароком розлив на
вітчима компот.
— Ти наче слон у посудній лавці. Я ж уже
на роботу зібраний! — розсердився Олег.
— Яка проблема? Переодягнися, та й усе,
— втрутилася Зоряна.
— А ти не розводь сюсі-пусі із сином.

ПОНЕДІЛОК, 15 ЖОВТНЯ
УТ-1

ІНТЕР

06:00, 09:40 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Спортивна
гімнастика. Індивідуальні
змагання 06:30, 07:10, 08:10,
09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00 Новини
10:40, 14:55, 16:50 ІІІ літні
Юнацькі Олімпійські ігри 2018
13:45, 16:25 Телепродаж 14:00
Перший на селі 14:30 Перша
шпальта 18:20 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Стрибки в
воду 19:30, 21:50 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Баскетбол.
Фінали 21:25 Олімпійська доба
23:25 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Стрибки у воду. Фінали.
Легка атлетика. Фінали

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» 10.00 Т/с
«Абатство Даунтон» 11.25, 12.25
Х/ф «КОРСИКАНЕЦЬ» 14.00
Х/ф «ВИХІДНІ!» 15.45 «Чекай
мене. Україна» 18.00, 19.00, 02.30
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.30 «Подробиці» 21.00
Т/с «Плата за порятунок» (12+)
22.00 Т/с «Однолюби» 00.00 Т/с
«Розвідники» (16+) 03.15 «Орел і
Решка. Шопінг» 05.10 «Top Shop»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30, 10:45 «Чотири весілля»
11:45, 13:10 «Одруження
наосліп»
14:30 «Танці з зірками»
17:10 «Жіночий квартал»
20:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
22:05 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
23:50 Д/ф «Луганський форпост»

УКРАЇНА
06:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
07:00 Зірковий шлях
09:00 Реальна містика
11:10 Т/с «Бійся своїх бажань»
15:00, 19:00 Сьогодні
15:50 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
ПОЛЮБИШ ТИ»
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук 2»
20:00 Х/ф «КРАСУНЯ»
22:30 Х/ф «МУМІЯ»

СТБ
06:00, 15:30 Все буде добре!
08:00 МастерШеф 12+
13:00 Битва екстрасенсів 16+

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
05:00 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Т/с «Відділ 44»
06:00, 19:20 Надзвичайні новини
07:00, 12:45, 18:45 Факти
09:05 Надзвичайні новини.
Підсумки
10:05, 13:00, 22:05 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:20 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК»
15:55 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК-2: ВИСОКА
НАПРУГА»
20:10 Т/с «Папаньки»
23:00 Х/ф «ЖІНКА-КІШКА»

НОВИЙ КАНАЛ
05:29, 06:44 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:45 Х/ф «АНАКОНДА»
08:40 Х/ф «АНАКОНДА 2:
ПОЛЮВАННЯ НА
КРИВАВУ ОРХІДЕЮ»
10:40 Х/ф «ГОДЗІЛЛА»
13:05 Х/ф «ТИХООКЕАНСЬКИЙ
РУБІЖ»

ТБ
15:45 Таємний агент
17:00 Пост шоу. Таємний агент
19:00 Ревізор
21:15 Страсті за ревізором

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.25
Брама часу 08.15, 19.15 У
пошуках істини 10.30 Любов,
ненависть і пропаганда 12.30,
21.00 Охоронці Гітлера 15.15
Невідомий океан 17.15 Річкові
монстри 23.45 Ілюзії сучасності
04.10 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Міа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Астерікс: Земля
Богів»
11:30 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:30 Т/с «Дорогий доктор»
19:10 Т/с «Доктор Хаус»
21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:00 «Орел і решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»

Мужчиною треба бути, а не маминим… Ет!..
— Олеже, ти що, не з тієї ноги нині встав?
— Швидше б ремонт мої закінчували.
Півтора року ради не можуть дати. Набридло…
— Ти хочеш повернутися до себе?! Ми ж
домовилися твою квартиру в оренду здавати...
Олег не відповів. Переодягнувся й пішов.
Зоряна стала помічати: чоловіка наче
підмінили. Дратується через дрібниці. Погримує на пасинка. І до неї побуркує…
— Віто, навіть не знаю, з чого почати…
— Зоряна вирішила розповісти все сестрі.
— З Олегом щось коїться. Навіть не уявляла,
що в нього стільки злості. До Кості за будь-що
чіпляється.
— То все голубка винна.
— Яка голубка?
— Біла. З чорною ознакою на лівому крилі. Ти ніколи її не бачила біля свого вікна?
— Біля нашого будинку, знаєш, скільки
голубів… Пенсіонерки підгодовують.
— Кажу тобі: ця — особлива. Це душа покійної Марини. Невгамовна. Не хоче Олега
відпустити.
2+2

ТЕТ

06:00 Мультфільми
08:10, 09:05 Т/с «Пляжний
коп-2»
10:00 «Загублений світ»
12:05 Т/с «Опер за викликом-3»
15:55 Х/ф «КОМАНДА 8: В
ТИЛУ ВОРОГА»
17:50 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:35 Т/с «Касл-8»
23:15 Х/ф «ШІСТЬ КУЛЬ»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.20 М/ф «Тваринний загін. Код
Марко Поло»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
20.00 Танька і Володька
22.00 Сімейка У

— Це тобі ворожки сказали?
— І ти туди ж… Смуток на її крилі…
— Може, в Олега криза середнього віку.
Таке ж трапляється. Наукою доведено.
— Це у ваших стосунках криза.
…Коли донька із зятем перебралися
у власне помешкання, Олег часто залишався
ночувати у своїй оселі. А Зоряна не полишала надії здавати чоловікове житло у найм,
аби зібрати трохи грошей на синову освіту.
— Олеже, підшукаймо квартирантів.
Навчання ж дороге. А Костя має бажання
вступати… Не хочеш здавати свою хату —
здаймо мою.
— Її покійна Марина отримала, — перебив Олег. — Не можу я туди привести чужу
жінку…
Зоряна остовпіла від несподіванки.
— Чужу, кажеш?.. То… в мене живи.
А твою… квартирантам…
— Сторонні люди? Ні!.. А на навчання
можна й за кордоном заробити.
Ці слова вкололи Зоряну в саме серце.
— Олеже, чому ти став такий?
— Який?
— Черствий! — крикнула й заплакала.
Костя також сторонився вітчима. Зоряна
зрозуміла: нема щастя з Олегом. Пропало.
Чому?
…Голубка прилетіла на Зорянин день
народження. Вранці.
— Чого тобі треба?! Лети геть! — проганяла непрохану гостю. Проте птаха сіла на
дереві навпроти вікна і дивилась на Зоряну.
Жінці аж моторошно стало.
Цього ж дня Олег сказав, що йде від неї.
Причини пояснити не міг. Просто мовив:
— Не судилося нам бути разом.
— Дякую за «привітання», — зітхнула
у відповідь.
Розлучилися. Голубка зникла, жінка більше ніколи не бачила її біля своїх вікон…
Костя перейшов в 11-й клас. Зоряна залишила сина на Віту й поїхала на заробітки…
Через кілька років зустріла Олегову сусідку. Розговорилися.
— Як він? — не втрималася від запитання.
— Мав жінку. Не розписувалися, так
жили. Непорозуміння почалися, коли її квартиру затопили і вона перебралася до нього,
поки в неї ремонт робили. Скаржилася мені,
що Олег дорікав: мовляв, майстри такі повороткі, як мухи в окропі. Хотів, аби швидше
вступилася з хати. А ще: того не чіпай, цього
не бери, бо то Марина купувала. Що з ним
сталося? З покійною душа в душу жили.
А тепер… Чи то з віком люди міняються? Покинула його ця жінка. Добра вона. Правда,
мала до мене претензії — думала, що то я голубів принаджую. Якийсь нахаба, якби міг
— до хати залетів би. У вікно дзьобом стукав.
Не любила вона тих птахів. І я випрані речі
вивішую на балконі, а ті голуби…
— То була голубка.
— Що кажете?
— Нічого… то я так… n

Колекція Ліги чемпіонів
з А. Шевченком. Прем’єра
18:05 Мілан - Галатасарай (1999
/ 2000 ) Золота Колекція
Ліги чемпіонів з
А. Шевченком. Прем’єра
21:00, 23:40 «Ліга Націй. Матчцентр»
21:35 LIVE. Іспанія - Англія. Ліга
Націй УЄФА

UA: РІВНЕ

07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.30 Концерт «Антитіла»
«Сильна доля» 09.00 КулінарноZIK
літературне шоу «Енеїда» 13.30,
ФУТБОЛ-1
07.00 Перші про головне.
17.00 Лайфхак українською
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
06:00 Ліга націй УЄФА. Огляд туру
13.40 Суботня тема 14.10
програма «Йдемо разом» 08.00, 06:50 Бельгія - Швейцарія. Ліга
«Українська читанка» 14.15
09.00, 11.00 Перші про головне.
Націй УЄФА
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф 08:35, 19:55 Огляд 1-го ігрового Т/ф «Блукаюча зірка Бабеля»
15.00 Д/ф «Сонар» 16.00 Д/ф
«Дзеркало історії» 09.55, 11.15,
дня. Ліга Націй УЄФА
«Орегонський путівник» 17.10
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші 10:00 «Великий футбол»
Д/ф «Пліч-о-пліч» 17.30 Т/с
про головне. Коментарі 12.05
10:45 Польща - Італія. Ліга Націй «Незвичайні культури» 18.05
Докаz 13.00, 15.00 Перші про
УЄФА
Програма «Розсекречена історія»
головне. День. Новини 15.20,
12:35 Огляд 3-го ігрового дня.
19.00, 20.40 Новини 19.25 Тема
19.15 VOX POPULI 16.00 Перші
Ліга Націй УЄФА
дня 19.50 КіноWall з Сергієм
про головне. День. Дайджест
13:50 Хорватія - Англія. Ліга Націй Тримбачем 20.15 Неосцена з
17.00, 19.00 Перші про головне.
УЄФА
Олегом Вергелісом
Вечір. Новини 18.00 Перші про
15:40, 22:30 Футбол NEWS
головне. Вечір. Дайджест 20.00
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
16:05 Нідерланди - Німеччина.
HARD з Влащенко 21.00 Перші
Ліга Націй УЄФА
НОВА ВОЛИНЬ
про головне. Підсумки 21.35
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Гра з вогнем 22.30 Гра в класику 17:50 Огляд матчу «ПольщаІталія». Ліга Націй УЄФА
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
з Сергієм Рахманіним 23.30
18:00 Передмова до матчу
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
Історична правда з Вахтангом
«Мілан-Галатасарай»
09:00, 09:33 «Енеїда» 13:40
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
(1999/2000). Золота
«Тема дня». Сурдопереклад
Художній фільм

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» 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» 01.30,
23.00 «#Скандали_тижня»
02.00, 05.30 «Княжицький»
04.00, 06.30 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 07.30 «Суботній
політклуб» 09.30 «Людина і
право» з Борисом Захаровим
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
15.30, 22.30 «Ваша Воля»
19.00 «Великий ефір Василя
Зими» 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 21.55 «Твій
ID-документ» 22.00 «Поліцейська
хвиля» 23.30 «Культ: Експрес» з
Марією Бурмакою

ТБ

ВІВТОРОК, 16 ЖОВТНЯ
УТ-1

ІНТЕР

СТБ

06:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 (повтори) 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
21:00 Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:40, 11:50, 13:15, 15:10 ІІІ
літні Юнацькі Олімпійські ігри
2018 11:25, 14:40 Телепродаж
16:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 г. Стрільба з лука
(дівчата) 18:00 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Баскетбол
3х3. Чвертьфінали 20:00, 21:50
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри
2018 Легка атлетика. Фінали
21:25 Олімпійська доба

05.40 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» 10.10, 12.25 Т/с
«Абатство Даунтон» 13.00,
21.00 Т/с «Плата за порятунок»
(12+) 14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
04.30 «Подробиці» 22.00
Т/с «Однолюби» 00.00 Т/с
«Розвідники» (16+) 03.10 «Орел і
Решка. Шопінг» 05.10 «Top Shop»

06:45, 15:30 Все буде добре!
08:45, 20:00, 22:45 МастерШеф
12+
13:00 Битва екстрасенсів 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

1+1

УКРАЇНА

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»
10:50, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:45, 14:15 «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 «Дві матері»
21:45, 23:35 «Модель XL - 2»

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
10:30 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 «Лікар Ковальчук 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:35 Футбол. Ліга Націй УЄФА.
Україна - Чехія

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 Антизомби
12:05, 13:20 Х/ф «ЖІНКАКІШКА»
14:45, 21:25 Т/с «Папаньки»
16:20 Дизель-шоу 12+
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
22:40 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:40 Х/ф «ПРИБРАТИ
КАРТЕРА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:34, 07:49 Kids Time
06:35 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Київ вдень та вночі 16+
08:45 Т/с «Любов напрокат»
10:35 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»

УТ-1

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:55, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:45, 14:15 «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 «Дві матері»
21:45, 23:40 «Король десертів»

ІНТЕР
05.40 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, 12.25 Т/с
«Абатство Даунтон» 13.00,
21.00 Т/с «Плата за порятунок»
(12+) 14.00 Д/п «Склад злочину»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
04.30 «Подробиці» 22.00
Т/с «Однолюби» 00.00 Т/с
«Розвідники» (16+) 03.15 «Орел і
Решка. Шопінг» 05.15 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 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 «Лікар Ковальчук 2»

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Ти моя кохана»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

СТБ
05:10 Т/с «Анатомія Грей»
07:05, 15:30 Все буде добре!
09:05, 20:00, 22:45 МастерШеф
12+
13:00 Битва екстрасенсів 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

УТ-1

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:50, 14:15 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45, 21:45 Т/с «Дві матері»

22:45 «Право на владу 2018»

ІНТЕР
05.45 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, 12.25 Т/с
«Абатство Даунтон» 13.00,
21.00 Т/с «Плата за порятунок»
(12+) 14.00 Д/п «Склад
злочину» 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
05.15 «Подробиці» 22.00
Т/с «Однолюби» 00.00 Т/с
«Розвідники» (16+) 02.30 Х/ф
«ПОДАРУНОК НА ІМЕНИНИ»
03.35 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 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 «Лікар Ковальчук 2»

06:40 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:55 Київ вдень та вночі 16+
08:50 Т/с «Любов напрокат»
10:45 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16:00, 21:00 Будиночок на
щастя 12+
17:00, 19:00 Кохання на
виживання 16+
22:00 Х/ф «ЗОЛОТЕ ДИТЯ»

МЕГА

ТБ
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Ти моя кохана»
23:20 Контролер

СТБ
06:30, 15:30 Все буде добре!
08:25 МастерШеф 12+
13:00 Битва екстрасенсів 16+
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+

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
12:00, 13:20 Х/ф «ЗЛАМАНА
СТРІЛА»
14:45, 21:20 Т/с «Папаньки»
16:20 Дизель-шоу 12+
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
22:20 Нові лідери

НОВИЙ КАНАЛ
06:29, 07:44 Kids Time

2+2

06:00 Мультфільми
06.00 Бандитський Київ 07.00,
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
13.55 Правда життя 08.10
08:55 Т/с «Пляжний коп-3»
Невідомий океан 09.10, 17.40
09:50, 17:15 «Загублений світ»
Незвичайні культури 10.10 Брама 12:55 «Нове Шалене відео почасу 11.05 Скептик 11.50 Місця
українськи»
сили 12.50, 19.40 Речовий доказ 13:25 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА»
14.55, 23.45 Любов, ненависть і 15:25 Х/ф «МОРСЬКІ КОТИКИ
пропаганда 15.40, 21.45 Річкові
ПРОТИ ЗОМБІ»
монстри 16.40, 22.45 Скарби зі
18:15 «Спецкор»
сховищ 18.45, 20.50 Секретні
18:50 «ДжеДАІ»
території 00.40 Містична Україна
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
02.30 Потойбіччя. Сни 03.20
війни. Харків»
Леонід Биков. Зустрічна смуга
21:35, 23:15 Т/с «Касл-8»
04.05 Володимир Басов. Бігун
на довгі дистанції 05.00 Мерилін
ZIK
Монро
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
К-1
програма «Йдемо разом» 08.00,
06:30 «TOP SHOP»
09.00, 11.00 Перші про головне.
07:40 М/с «Міа та я - 2»
Ранок. Новини 08.15, 09.10
08:00 М/с «Каспер»
Д/ф «Дзеркало історії» 09.55,
09:00 «Ух ти show»
11.15, 13.15, 16.10, 17.15, 18.10
11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
Перші про головне. Коментарі
доктор»
12.05 FACE 2 FACE з Тетяною
12:45, 19:10 Т/с «Доктор Хаус»
Даниленко 13.00, 15.00 Перші
14:30 «Орел і Решка. Навколо
про головне. День. Новини 15.20,
світу»
19.15 VOX POPULI 16.00 Перші
15:30, 22:00 «Орел і решка.
про головне. День. Дайджест
Морський сезон»
17.00, 19.00 Перші про головне.

06.00 Бандитська Одеса 07.00,
13.50, 02.20 Правда життя 08.00
Невідомий океан 09.00 Азія
класу люкс 10.00 Брама часу
ICTV
11.00 Скептик 12.00 Місця сили
12.50, 19.40 Речовий доказ
05:35, 10:10 Громадянська
14.55, 23.45 Любов, ненависть і
оборона
пропаганда 15.45, 21.45 Річкові
06:30 Ранок у великому місті
монстри 16.40, 22.45 Скарби
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
зі сховищ 17.40 Незвичайні
Факти
культури 18.45, 20.50 Секретні
09:15, 19:20 Надзвичайні новини території 00.45 Містична Україна
12:05, 13:20 Х/ф «ПРИБРАТИ
КАРТЕРА»
К-1
14:45, 21:30 Т/с «Папаньки»
06:30
«TOP
SHOP»
16:20 Дизель-шоу 12+
07:40 М/с «Міа та я - 2»
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
08:00 М/с «Каспер»
20:20 Секретний фронт
22:40 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 09:00 «Ух ти show»
23:45 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА» 11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
доктор»
НОВИЙ КАНАЛ 12:45, 19:10 Т/с «Доктор Хаус»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
06:39, 07:54 Kids Time
світу»

ЧЕТВЕР, 18 ЖОВТНЯ
06:00, 09:40 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Баскетбол
3х3. Фінали 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 15:00, 21:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
10:00, 11:50, 14:40, 15:10 ІІІ літні
Юнацькі Олімпійські ігри 2018
11:25, 15:35 Телепродаж 12:40,
21:50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Бокс. Фінали 16:00
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри
2018 Карате. Фінали 16:30,
19:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Футзал. Фінали 18:00
Інформаційна година 21:25
Олімпійська доба

МЕГА

ТБ

СЕРЕДА, 17 ЖОВТНЯ
06:00, 09:40 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Стрибки в
воду 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! 11:50,
14:40 Телепродаж 12:10, 13:15,
15:10 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 16:00 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Пляжний
волейбол. Фінали (юнаки) 18:35
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри
2018 Баскетбол 3х3. Півфінали
20:00, 21:50 ІІІ літні Юнацькі
Олімпійські ігри 2018 Пляжний
волейбол. Фінали (дівчата) 21:25
Олімпійська доба 23:30 ІІІ літні
Юнацькі Олімпійські ігри 2018
Карате. Фінали

16:50, 19:00 Хто проти
блондинок? 12+
21:00 Будиночок на щастя 12+
22:00 Х/ф «КОНВОЇРИ»

16:30, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
23:00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»

06:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:45 Київ вдень та вночі 16+
08:45 Т/с «Любов напрокат»
10:35 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
15:50, 21:00 Будиночок на
щастя 12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
22:00 Х/ф «ПУСТУН»

МЕГА
06.00, 02.20 Бандитський Київ
07.00, 13.55 Правда життя
08.00 Невідомий океан 09.00,
17.40 Незвичайні культури 10.00
Брама часу 11.00 Скептик
11.50 Місця сили 12.50, 19.40
Речовий доказ 14.55, 23.45
Любов, ненависть і пропаганда
15.40, 21.45 Річкові монстри
16.45, 22.45 Скарби зі сховищ
18.45, 20.50 Секретні території
00.45 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Міа та я - 2»
08:00 М/с «Каспер»
09:00 «Ух ти show»
11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
доктор»
12:45, 19:10 Т/с «Доктор Хаус»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:30, 22:00 «Орел і решка.

Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 20.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 21.00
Перші про головне. Підсумки
21.35 Ток-шоу «Злий дім» 23.00
Громадська прокуратура 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.20 М/ф «Джастін та лицарі
доблесті»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
08:55 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:30 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА-2:
ВІСЬ ЗЛА»
15:25 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:35, 23:15 Т/с «Касл-8»

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У

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,
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.20, 19.15 VOX POPULI
16.00 Перші про головне. День.

Морський сезон»
16:30, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
23:00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
08:55 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
13:10 Х/ф «НЕЙМОВІРНЕ
ЖИТТЯ ВОЛТЕРА
МІТТІ»
15:15 Х/ф «ТРАНС»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:35, 23:15 Т/с «Касл-8»

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 Д/с «Дешевий відпочинок»
09.30 Д/ф «Смаки культур»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
«Українська читанка» 14.15 Т/ф
«Ігор Білозір» 15.00 Д/с «Незвідані
шляхи» 16.00 Д/ф «Орегонський
ФУТБОЛ-1
путівник» 17.10 Публіцистична
06:00, 16:05 Журнал Ліги чемпіонів програма «Своя земля» 17.35
Лекції. 100 років історії 2 вип.
06:30 Топ-матч
06:45 Боснія і Герцеговина - Півн. 18.00 Х/ф «ЗА СЛУЖБОВИМ
Ірландія. Ліга Націй УЄФА ОБОВ’ЯЗКОМ» 19.50 Бібліофан
з Ростиславом Семківим 20.15
08:35, 18:55 Огляд 2-го ігрового
Музlove з Любою Морозовою
дня. Ліга Націй УЄФА
10:00, 15:40 Футбол NEWS
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
10:25 Шотландія - Португалія.
НОВА ВОЛИНЬ
Контрольна гра
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
12:15 «Великий футбол»
«Нової Волині» 07:30, 08:00,

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

15:30, 22:00 «Орел і решка.
Морський сезон»
16:30, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
23:00 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»

13:00 Польща - Італія. Ліга Націй
УЄФА
14:50 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА
16:35 Огляд матчу «ІспаніяАнглія». Ліга Націй УЄФА
16:50 LIVE. Казахстан - Андорра.
Ліга Націй УЄФА
20:20 Огляд матчу «ІталіяУкраїна». Контрольна гра
20:30, 22:30, 23:40 «Головна
команда»
21:35 LIVE. Україна - Чехія. Ліга
Націй УЄФА

ТЕТ

Ліга Націй УЄФА
12:55 Бельгія - Нідерланди.
Контрольна гра
14:45 Ліга Націй УЄФА. Огляд
туру. Прем’єра
16:05, 19:00 «Головна команда»
17:10 Україна - Чехія. Ліга Націй
УЄФА
19:55 Ліга Націй УЄФА. Огляд
туру
20:45 Іспанія - Англія. Ліга Націй
УЄФА
22:50 Огляд 1-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА

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 Д/с «Дешевий відпочинок»
09.30 Д/с «Смаки культур»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Українська читанка 14.15 Т/ф
Григір Тютюнник 1 ч. 15.00 Д/с
ФУТБОЛ-1
«Неповторна природа» 15.35 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16.00
06:00 Огляд матчу «ПольщаІталія». Ліга Націй УЄФА Д/ф «Орегонський путівник»
06:10 Ірландія - Вельс. Ліга Націй 17.10 Програма розслідувань
«Наші гроші» 17.35 Лекції. 100
УЄФА
років мистецтва 18.00 Х/ф «ЗА
08:00 Огляд 3-го ігрового дня.
СЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ»
Ліга Націй УЄФА
19.50 Д/ф «Океан Вет»
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
10:25 Франція - Німеччина. Ліга
НОВА ВОЛИНЬ
Націй УЄФА
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
12:15 Огляд 2-го ігрового дня.
«Нової Волині» 07:30, 08:00,

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
Докаz 21.00 Перші про головне.
Підсумки 21.35 Прямим текстом
з Остапом Дроздовим 23.00
Стежками війни 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03.00
Гараж 04.00 Художній фільм

ТЕТ

ZIK

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У

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»
09.25 Добрий ZIK 09.55, 11.15,
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
про головне. Коментарі 12.05
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
13.00, 15.00 Перші про головне.
День. Новини 15.20, 19.15

06:00 Румунія - Сербія. Ліга
Націй УЄФА
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Шотландія - Португалія.
Контрольна гра
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25, 13:20 «Головна команда»
11:30 Україна - Чехія. Ліга Націй
УЄФА

ФУТБОЛ-1

14:15 Огляд 3-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА
16:05 Польща - Італія. Ліга Націй
УЄФА
17:55 Ліга Націй УЄФА. Огляд
туру
18:50 Ісландія - Швейцарія. Ліга
Націй УЄФА
20:40 Франція - Німеччина. Ліга
Націй УЄФА
22:50 Огляд 2-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА

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 Д/с «Дешевий
відпочинок» 09.30 Д/ф «Смаки
культур» 13.40, 19.25 Тема дня
14.10 «Українська читанка»
14.15 Т/ф «Григір Тютюнник»
2 ч. 15.00 Д/с «Неповторна
природа» 15.35 Д/с «Таємниці
підводного світу» 16.00 Д/ф
«Орегонський путівник» 17.10
Ток-шоу «Складна розмова»
17.40 Лекції. 100 років кіно
18.00 Х/ф «ЗА СЛУЖБОВИМ
ОБОВ’ЯЗКОМ» 19.50 Д/с
«Сироти дикої природи»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині»
07:30, 08:00, 08:30, 13:30,

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

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
«Мандруй 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

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»

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 «Складна розмова»
17:36 100 років кіно 18:00
Серіал «За службовим
обов’язком» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 19:46 Д/с
«Сироти дикої природи» 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30
«Ваша Воля» 03.30, 09.30
«Вартові Еспресо» 04.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 09.00
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новини 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.25 Коментар 18.15 «Агроекспрес» 21.00 «ПолітКлуб
Віталія Портнікова» 22.20 «Нові
лідери»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 19 ЖОВТНЯ
УТ-1

ІНТЕР

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, 16:25 Телепродаж 16:45,
23:00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські
ігри 2018 Церемонія закриття
18:00 Інформаційна година
18:50 VoxCheck 19:00 Чудова
гра 19:25 Д/ц «Неповторна
природа» 20:30 Перша шпальта
21:25 Олімпійська доба 21:50
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри
2018 Яскраві моменти

06.00 Мультфільм 06.15, 22.00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00, 12.25 Т/с «Абатство
Даунтон» 13.00 Т/с «Плата за
порятунок» (12+) 14.00 Д/п
«Склад злочину» 14.50, 15.45,
16.45, 02.05 «Речдок» 18.00 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 23.50 Х/ф
«ДРУГОРЯДНІ ЛЮДИ» 04.10
Д/п «Великі українці» 04.55 «Top
Shop» 05.25 «Удачний проект»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:50, 14:15 «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»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 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 «Лікар Ковальчук 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Дочки-мачухи»
23:20 Слідами

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
06:55 Х/ф «СПОКУТА»
08:50 Т/с «Швидка допомога»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20:00 Цієї миті рік потому 12+
22:45 Ультиматум 16+

ICTV
05:35, 10:10 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
12:25, 13:20 Х/ф
«ПРОТИСТОЯННЯ»
14:45 Т/с «Папаньки»
16:20, 21:30 Дизель-шоу 12+
17:40 Т/с «Марк+Наталка»
20:20 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ
05:49, 06:45 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:50, 23:30 Київ вдень та
вночі 16+
07:50 Ревізор
10:00 Страсті за ревізором
13:00 Будиночок на щастя 12+
16:30, 19:00 Топ-модель 16+

УТ-1

ІНТЕР

06:00, 09:30 М/с «Ведмедісусіди» 06:30, 07:10, 08:10,
09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 10:00 Лайфхак
українською 10:10 Д/ц «Це
цікаво» 10:40 Чудова гра
11:05, 16:30 Телепродаж
11:30 Хто в домі хазяїн?
12:00 Сильна доля 13:00 Х/ф
«ПРОРОК МОІСЕЙ - ВОЖДЬВИЗВОЛИТЕЛЬ» 14:50 Казка
«Вероніка» 16:50 Т/с «Галерея
Вельвет» 20:00 Розсекречена
історія 21:30 Концертна
програма «Арсен Мірзоян.
Київ» 22:25 Д/ц «Неповторна
природа» 22:55 Світло

06.25 Мультфільм 06.55
«Чекай мене. Україна» 08.45
Х/ф «СОЛДАТ ІВАН БРОВКІН»
10.30 Х/ф «ІВАН БРОВКІН
НА ЦІЛИНІ» 12.30 Х/ф
«БІЛЕ СОНЦЕ ПУСТЕЛІ»
14.15 Т/с «Абатство Даунтон»
20.00 «Подробиці» 20.30
Концерт «Інтер. Один на всіх.
Мільйонам наших глядачів
присвячується» 22.30 Т/с
«Господарка великого міста»
02.15 Д/п «Євген Крилатов.
Саундтрек епохи» 02.55
Х/ф «ЯК ПОСВАРИВСЯ
ІВАН ІВАНОВИЧ З ІВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 04.00,
05.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 04.45 «Top Shop»

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, 23:15 «Світське життя
2018»
12:30 «Модель XL - 2»
14:25 «Король десертів»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Жіночий квартал»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
08:30 Т/с «Ти моя кохана»
12:20, 15:20 Т/с «Експресвідрядження»
16:45, 20:00 Т/с «Подаруй мені
життя»
22:00 Т/с «Трава під снігом»

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
05:55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

08:00 Караоке на Майдані
09:00 Все буде смачно!
09:55 Битва екстрасенсів 16+
12:00 Зважені та щасливі 12+
15:00 Хата на тата 12+
19:00 Х-Фактор
21:55 Invictus. Ігри нескорених
2018 12+
22:55 Цієї миті рік потому 12+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Більше ніж правда
07:25 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу 12+
10:45, 11:45 Особливості
національної роботи-4
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
16+
14:50 Т/с «Папаньки»
19:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20:10 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-3: ВОРОГ
У ТІНІ»
22:20 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-2»

НОВИЙ КАНАЛ
05:09, 06:25 Kids Time
05:10 М/с «Лунтик і його друзі»
06:30 Заробітчани

УТ-1

19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:45 «Ліга сміху 2018»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм 06.30 Х/ф
«ЗОЗУЛЯ З ДИПЛОМОМ»
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 «ПРИКИНЬСЯ
МОЇМ ХЛОПЦЕМ» (16+)
14.00 Т/с «Абатство Даунтон»
17.20 Концерт «Інтер. Один
на всіх. Мільйонам наших
глядачів присвячується»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«СФЕРА» (12+) 22.30 Х/ф
«АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСЬКИ»
(16+) 01.25 «Речдок»

1+1

УКРАЇНА

06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша і ведмідь»
09:55, 11:05, 12:05, 13:05, 14:20
«Світ навиворіт - 3:
Танзанія, Ефіопія»
15:50 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
17:45 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»

06:50 Сьогодні
07:50 Зірковий шлях
08:45 Т/с «Подаруй мені життя»
13:00 Т/с «Дочки-мачухи»
17:00, 21:00 Т/с «Мій
найкращий ворог»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «БЕРЕГИ
КОХАННЯ»

07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
06:30 «TOP SHOP»
програма «Йдемо разом» 08.00,
07:40 М/с «Міа та я - 2»
09.00, 11.00 Перші про головне.
08:00 М/с «Каспер»
Ранок. Новини 08.15, 09.10
09:00 М/ф «Барбі: Казкова країна»
Д/ф «Дзеркало історії» 09.55,
10:15 «Ух ти show»
11.15, 13.15, 16.10, 17.15, 18.10
11:00, 17:30 Т/с «Дорогий
Перші про головне. Коментарі
доктор»
12.05 HARD з Влащенко 13.00,
12:45, 19:10 Т/с «Доктор Хаус»
15.00 Перші про головне. День.
14:30 «Орел і Решка. Навколо
Новини 15.20, 19.15 VOX POPULI
світу»
16.00 Перші про головне. День.
15:30, 22:00 «Орел і Решка.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
Морський сезон»
про головне. Вечір. Новини
16:30, 21:00 «Орел і Решка.
18.00 Перші про головне. Вечір.
Перезавантаження.
Дайджест 20.00 FACE 2 FACE
Америка»
з Тетяною Даниленко 21.00
23:00 «Орел і Решка. Ювілейний Перші про головне. Підсумки
сезон»
21.35 Політичне ток-шоу «Народ

12:30 Хто проти блондинок?
12+
14:30 Хто зверху? 12+
16:30 М/ф «Університет
монстрів»
18:30 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА»
21:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 2»
23:30 Х/ф «ВИХОДУ НЕМАЄ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.00
Брама часу 08.35, 18.05 У
пошуках істини 10.35 Любов,
ненависть і пропаганда.
Холодна війна: правила гри
змінені 12.20, 21.00 Охоронці
Гітлера 14.10, 22.50 Секретні
території 15.05 Невідомий
океан 17.05, 23.40 Річкові
монстри 00.30 Наші 04.10
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:30, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
10:10, 19:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:00 «Ух ти show»
13:10 М/ф «Барбі: Казкова
країна»
14:35 «Орел і Решка. Шопінг»

ТБ

НЕДІЛЯ, 21 ЖОВТНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00 Новини
09:40 Х/ф «ПРОРОК МОІСЕЙ
- ВОЖДЬ-ВИЗВОЛИТЕЛЬ»
11:25 Д/ц «Гордість світу»
12:00 Енеїда 13:00 Лайфхак
українською 13:15, 16:30
Телепродаж 13:35 Д/ц
«Світ дикої природи» 14:05
#ВУКРАЇНІ 14:30 Перший
на селі 15:00 Фольк-music
16:15 Своя земля 16:50 Т/с
«Галерея Вельвет» 20:00
Д/ц «Ігри імператорів» 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:00
Концертна програма Євгена
Хмари «Знамення» 23:35 Д/с
«Імперія»

ZIK

К-1

ТБ

СУБОТА, 20 ЖОВТНЯ

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
07:05, 11:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
09:10 Все буде смачно!
10:05 Караоке на Майдані
12:05 МастерШеф 12+
17:55 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Битва екстрасенсів 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Invictus. Ігри нескорених
2018 12+
22:30 Х-Фактор

ICTV
05:20 Інсайдер
07:05 Т/с «Відділ 44»
10:55 Х/ф «ДЕНЬ БАБАКА»
12:45, 18:45 Факти
13:10 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-2»
16:45 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-3: ВОРОГ
У ТІНІ»
20:35 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
23:05 Х/ф «ЖИТТЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Стендап-шоу
06:04, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:30 М/ф «Бігфут Молодший:
Стань легендою»

2+2

06:00 Мультфільми
21:40 Кохання на виживання 16+ 08:00 Т/с «Пляжний коп.-2»
08:55 Т/с «Пляжний коп.-3»
МЕГА
09:35, 18:15 «Спецкор»
05.40, 06.00 Бандитська Одеса
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
07.00, 13.55 Правда життя
10:55, 17:15 «Загублений світ»
08.00 Невідомий океан 09.00
12:55 Відеобімба
Незвичайні культури 10.00 Історія 13:25 Х/ф «ЕФЕКТ БЛИЗНЯТ:
українських земель 11.00 Скептик
ВАМПІРИ»
11.50 Місця сили 12.50, 19.40
15:30 Х/ф «ЕФЕКТ БЛИЗНЯТ:
Речовий доказ 14.55, 23.45
МЕЧ ІМПЕРАТОРА»
Любов, ненависть і пропаганда
19:25 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ»
15.45, 21.45 Річкові монстри
21:15 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
16.40, 22.45 Скарби зі сховищ
23:05 «Змішані єдиноборства.
17.40 Азія класу люкс 18.45,
UFC №212»
20.50 Секретні території 00.45
Війна всередині нас. Гіпертонія

09:20 М/ф «Університет
монстрів»
11:20 Х/ф «ЗОЛОТЕ ДИТЯ»
13:10 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА»
15:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 2»
18:20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 3»
21:00 Х/ф «НА МЕЖІ
МАЙБУТНЬОГО»
23:15 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.30
Брама часу 09.10, 18.40 У
пошуках істини 10.55 Любов,
ненависть і пропаганда 12.55,
21.00 Охоронці Гітлера 14.45,
22.50 Секретні території 15.40
Таємнича Латинська Америка
17.40 Річкові монстри 23.40
Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Ух ти show»
09:30, 17:30 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
11:15, 19:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10 М/ф «Барбі: Казкова
країна Мермедія»
14:35 «Орел і Решка. Шопінг»

15:35, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:55 «Загублений світ»
12:55 Х/ф «БИТВА
ДРАКОНІВ»
14:45 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
16:35 Х/ф «КОМАНДА 8: В
ТИЛУ ВОРОГА»
18:30 Х/ф «В ІМ’Я БЕН-ГУРА»
20:05 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
22:00 Х/ф «ХИЖАК»

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,
03.25 Художній фільм 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

15:35, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 «Загублений світ»
13:00 «Шалені перегони»
14:00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
15:50 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
17:55 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН»
19:40 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
21:10 Х/ф «ГАРЯЧІ
ГОЛОВИ-2»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
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, 03.45 Художній фільм
13.40 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 16.05, 17.10
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 17.00, 19.00, 21.00
Перші про головне. Вечір.
Новини 17.30 Громадська
прокуратура 18.05 FACE 2 FACE
з Тетяною Даниленко 19.15

проти!» 00.00 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 03.10 Гараж
03.40 Художній фільм 06.15 Shift
06.30 Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.20 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Віталька
16.30 Х/ф «ГАРФІЛД»
18.00 Чотири весілля
19.00 ЛавЛавСar 3
21.00 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
22.45 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
У ВЕГАСІ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Огляд матчу «ШотландіяПортугалія». Контрольна
гра
06:10 Бельгія - Нідерланди.
Контрольна гра
08:00 Огляд матчу «РумуніяСербія». Ліга Націй УЄФА
08:10 Данія - Австрія. Контрольна
гра
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Ірландія - Вельс. Ліга Націй
УЄФА
12:10 Франція - Німеччина. Ліга
Націй УЄФА

Перші про головне. Деталі
22.00 Стежками війни 23.00,
03.00 Гараж 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
06.00 Євромакс 06.30 Завтра
вже сьогодні

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Мавпи в космосі 2: Удар у відповідь»
12.50 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф «МЕДОВИЙ
МІСЯЦЬ У ВЕГАСІ»
(16+)
19.00 Одного разу під
Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Країна У

ФУТБОЛ-1
06:00 Польща - Італія. Ліга
Націй УЄФА
07:45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08:15 Франція - Німеччина.
Ліга Націй УЄФА
10:00, 22:15 Футбол NEWS
10:25 Україна - Чехія. Ліга
Націй УЄФА
12:15 Шахтар - Десна.
Чемпіонат України
14:00, 16:25 «Check-in»
14:25 LIVE. Челсі - МЮ.

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

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Барбі. Магія
дельфінів»
12.45 Х/ф «ЯК СТВОРИТИ
ІДЕАЛЬНОГО
ХЛОПЦЯ»
14.30 Х/ф «ГАРФІЛД»
16.00 Чотири весілля
17.15 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Країна У

ФУТБОЛ-1
06:00 Шахтар - Десна.
Чемпіонат України
07:45 Світ Прем’єр-Ліги
08:15 Ювентус - Дженоа.
Чемпіонат Італії
10:00, 16:15, 20:15 Футбол
NEWS
10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10:55 Челсі - МЮ. Чемпіонат
Англії
12:40 Ліга Націй УЄФА. Огляд
туру

13:55 Україна - Чехія. Ліга Націй
УЄФА
16:05 Іспанія - Англія. Ліга Націй
УЄФА
18:00 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра
18:30, 20:55 «Тур ONLINE»
18:55 LIVE. Шахтар - Десна.
Чемпіонат України
19:45 Футбол Tables
21:20 Ліга Націй УЄФА. Огляд туру
22:15 Топ-матч
22:50 Огляд 3-го ігрового дня.
Ліга Націй УЄФА

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
Д/с «Дешевий відпочинок» 09.30
Д/ф «Смаки культур» 13.40 Тема
дня 14.10 «Українська читанка»
14.15 Т/ф Маестро Турчак 15.00
Д/с «Неповторна природа»
15.35 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16.00 Д/ф «Орегонський
путівник» 17.10 Програма
розслідувань «Схеми». Корупція
в деталях 17.40 Лекції. 100
років літератури 18.00 Х/ф «ЗА
СЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ»
19.25 Звіти наживо 20.20 Д/с
«Акулячий маг»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 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 «Звіти. Наживо». (Початок
опалювального сезону) 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»

Чемпіонат Англії
16:55 LIVE. Вест Гем Тоттенгем. Чемпіонат
Англії
18:55 LIVE. Ювентус - Дженоа.
Чемпіонат Італії
19:45 Футбол Tables
20:55 Світ Прем’єр-Ліги
21:25 LIVE. Удінезе - Наполі.
Чемпіонат Італії
23:25 Ліга Націй УЄФА. Огляд
туру

«Радіодень. Книжкова лавка»
16:04 NeoСцена з Олегом
Вергелісом 16:35 Вистава
«Примхливе кохання» 18:05
Д/ф «Сильна доля» 19:00
Новини. Сурдопереклад 19:13
«Тема дня» 19:44 Двоколісні
хроніки 19:59 Фольк - musik

13:30, 15:55, 16:35, 18:55 «Тур
ONLINE»
13:55 LIVE. Львів - АрсеналКиїв. Чемпіонат України
14:45, 17:45 Футбол Tables
16:55 LIVE. Олімпік Чорноморець.
Чемпіонат України
19:25 LIVE. Олександрія Карпати. Чемпіонат
України
21:20 «Великий футбол»
23:00 Парма - Лаціо. Чемпіонат
Італії

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 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 07.00 «ПолітКлуб
Віталія Портнікова» 03.30,
05.30 «Ваша Воля» 04.00,
UA: РІВНЕ
11.05 «Авторська програма
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
«Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
08.00 Ранкове шоу «Добрий
«Шустрова Live» 06.00, 13.30
ранок» 09.35 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 13.30 «Вартові Еспресо» 06.30, 16.30
«#Скандали_тижня» 08.30
«Українська читанка» 13.40
Звіти наживо 14.35 Програма «Поліцейська хвиля» 09.00
«Культ: Експрес» з Марією
«Розсекречена історія» 15.20
Бурмакою 09.30 «Мандруй
Т/ф «Володимир Івасюк. Щоб
вдома» 10.00, 11.00, 12.00,
народитися знову» 16.05
Неосцена з Олегом Вергелісом 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новини
16.35 Вистава 18.05 Д/ф
10.05 «PRO здоров’я» з Іриною
«Сильна доля» 19.00 Новини
Коваль 12.10, 14.05, 15.10,
19.15 Суботня тема 19.45
17.05, 18.10 Коментар 13.05,
Двоколісні хроніки 20.00
21.00 «Міжнародний огляд» з
Арт-джаз
Юрієм Фізером 14.30 «Успішні
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, в Україні» 15.30 «Суботнє
з Радіо Воля 16.05
НОВА ВОЛИНЬ інтерв’ю»
«Людина і право» з Борисом
07:00 М/с «Принцеса
Захаровим 19.05 «Суботній
Сісі» 08:00 «Ранок «Нової
політклуб» 20.00 «Політичний
Волині» 09:34 «Енеїда»
Маринад» 22.00 «Студія Захід»
13:30 «Українська читанка»
з Антоном Борковським 23.00
13:40 «Звіти. Наживо» 15:10
Авторська програма «Ч/Б шоу»

UA: РІВНЕ
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
08.00 Дитяча програма
«Додолики» 08.30 Ранкове
шоу «Добрий ранок». Дайджест
09.35 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 13.30 «Українська
читанка» 13.40 Суботня
тема 14.10, 19.00 Програма
«Розсекречена історія» 15.10
«Букоголіки» 15.35 Арт-джаз
18.00 Двоколісні хроніки 18.30
«Спільно. Своя земля» 19.50
Візитівки Карпат 20.00 Д/ф
«Земні катаклізми»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
08:00 Додолики 08:30
«Ранок «Нової Волині» 09:34
«Енеїда» 13:30 «Українська

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний Маринад» 01.00,
22.30 «Поліцейська хвиля»
01.30, 16.30 «Шустрова Live»
02.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 04.00 «ПолітКлуб
Віталія Портнікова» 05.30,
22.00 «Вартові Еспресо»
06.00 «Суботнє інтерв’ю»
з Радіо Воля 06.30, 11.05
«Суботній політклуб» 07.30
«PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.30 «Мандруй вдома»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новини 10.10,
21.00 «Княжицький» 12.10,
14.05, 15.10, 16.05, 17.05,
18.10 Коментар 13.05 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
14.30 «Успішні в Україні» 15.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 19.10, 23.00 «Світ на
цьому тижні»
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n Самородки із народу
і вітрильник, як у Айвазовського, — романтика. Лише фарбам Богдан Георгійович додав
яскравості. — Авт.)
— А вам до душі, бачу, ліс,
річка…
— Та йду, бувало, з внуками понад лісом і фотографую,
а тоді змальовую, бо я ж не
справжній художник — не сиджу, як ото вони, перед лісом із
мольбертом.
— От заладили ви з тим
«несправжнім». А не рахували,
скільки вже написали?
— Ой, багато, у братів, сестри по кілька десятків, подружкам донька пороздаровувала
в Москву. Раніше вмудрялася
їх поїздом доправити, тепер
живопис, говорять, не можна
перевозити.
— Племінник дивується, як
без освіти дядько так малює,
— додає донька (жила в Росії,
тепер повернулася з родиною,
каже, тут, біля батька, краще).
— Едуард учився в художньому. Його виставки були в Луцьку, Києві, за кордоном. Зараз
виїхав у Словенію. А інші в роду
— самоучки, хоч і вирізьблювали по дереву, майстрували.
Внуки не мають такого дару, а
може, колись на старості почнуть, як дідусь?
Богдан Георгійович на вигляд у свої 85 — бравий вояка,
хоч усе жартує: мовляв, скільки хвороб є — всі у мене. Але
то не жарти: три інфаркти переніс, ще й частково втратив
слух, зір погіршується, хоч окулярів чоловік не визнає, а ще
— на обліку в онкодиспансері.
Там один препарат тисячу гривень коштує… Проводжаючи
нас до воріт, дідусь мріє:
— Тут у нас через дорогу є
ставочок, де рибу вудять, мені
хочеться запливти туди непомітно човном і змалювати
тих рибалок. А ще так хотів би
весною отут на лавці під калиною, коли вона саме цвіте і все
довкола таке яскраво–зелене,
своїх правнуків сфотографувати і перенести їх на полотно. n
Більше фото і відео
на сайті VOLYN.COM.UA.

85-річний художник-самоучка
мріє навесні намалювати правнуків
під квітучою калиною
Такого творчого дідуся ми відшукали на дачі в Сокиричах, що в Ківерцівському районі. Дерев’яна хатинка, поставлена
його ж золотими руками, обвішана ще й картинами власного письма. А що надихнуло колишнього військового
без спеціальної художньої освіти почати у поважному віці творити майстерні полотна — про це хотілося дізнатися
Фото Олександра ФІЛЮКА.

Богдан Бєльський може скопіювати будь–яке зображення, але до душі йому – природа в усі пори року.
Лариса ЗАНЮК

а Богдан Бєльський не
вважає себе художником, господарем — так.
Не приховує, що на ділянці, попри літа і слабке здоров’я, все
робить сам: обкопав і підготував до зими кожен кущик і деревце. Тут така осіння краса й
благодать, що справді хочеться її намалювати: у ставочок,
запруджений рибою, стрибають горіхи, багряна калина переливається на сонці…
— Ой, та які там картини, —
заперечує Богдан Георгійович,
коли просимо показати роботи, — внук попросив якось
змалювати листівку — і я змалював.
Коли заходимо в дім, де у
кожній кімнаті й на кожній стіні
оживають пейзажі у різні пори
року, бачимо, що господар занадто скромний — тут є чим
захоплюватися. Картинами не
торгує, а ті, що замовляють чи
просять продати, найчастіше
дарує і не хоче ставити автограф. Каже, що не художник,
бо не має спеціальної освіти.
Вперше взяв пензлик до рук
у 1985–му, коли пішов на пенсію і придбав дачну ділянку,
між будівельними роботами
хотілося якоїсь розрядки для
душі. Чи то гени такі, бо в роду
Бєльських були майстри, чи
відкрилися додаткові здібності, та факт є фактом — усі на
дачному масиві знають: тут

Т

живе митець і у нього можна
замовити навіть морські пейзажі Айвазовського.
А поки задивляємося на
полотна, Богдан Георгійович
дістає з десяток товстелезних
альбомів із календариками, які
колекціонував півстоліття:
— Ось чим я займався, а
ще гроші витрачав на марки.

не торгує, а ті, що замовляють чи
« Картинами
просять продати, найчастіше дарує і не хоче
ставити автограф. Каже, що не художник, бо не
має спеціальної освіти.

»

Одного разу жінка без нової
сукні залишилася, бо замість
тканини… марок накупив, —
згадує з усмішкою.
Закінчив школу в Колках
у 1953–му, потім — вище військове артилерійське училище в Калінінграді, був начальником курсу в Пензі, 10 років
там прожив, а тоді поїхав на
Волинь побачитися з родиною
і заностальгував за рідним
краєм, тож обміняв квартиру в
Пензі на помешкання в Луцьку.
Працював в управлінні побутового
обслуговування, а в
55 вийшов на пенсію і взявся
дачу зводити.
— Тут таке болото було! Але
почав будуватися, зима мене
застала. Ну чим зайнятися?
Внуки якісь картинки принесли
— діду, намалюй. Змалював і

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
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заохотився, накупив фарб і так
час зимовий коротав. Увечері не малюю, тільки вдень при
хорошій погоді, а влітку — на
городі працюю, — розповідає.
— А до того ніколи раніше
цим не займалися? — допитуюся.
— Ніколи й пензлик у руках
не тримав! — запевняє.
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законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

— Тільки природу зображаєте? — роблю висновок із картин на стінах.
— Чого ж? От сусід попросив намалювати вовка, а сусідка — жабу. Нащо їй та жаба?
(сміється). Я навіть не бачив,
як художники працюють, — зізнається, — от мій племінник
— Едуард Бєльський — той
справжній майстер пензля,
учений, але він таке, як я, не
малює, каже, що відтворювати
природу — то дуже тонка робота, а його батько мої картини у себе в хаті порозвішував.
— Продаєте свої роботи?
— Нє, то вже хіба хто пристане. Он один із Ківерців купив аж сім у новий будинок.
— Скільки часу треба вам,
щоб створити картину?
— Ой, багато — тижнів два.

Рамку зробив — три дні чекаю,
полакував — сохне добу, тоді
— натягнув тканину, покрив
желатином, добу–дві сохне,
грунтую, знову день сохне, а
тоді вже малюю.
— Про що думаєте, коли
працюєте?
— Я й не знаю, про життя,
— сміється.
— У сусідній кімнаті бачила
на полотні таких красивих оголених дівчат…
— А, то внук колись мені
знайшов картинку в телевізорі
— намалюй, каже, діду. — Тут
сусідка молода є, вона «помішана» на морі. Декілька разів
уже їй те море малював (море
Р
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