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Подружжя Павліків радіє не тільки улюбленій газеті,
а й солідному виграшу від неї.

Подарунок передплатнику
«Газети Волинь»
вручив представник
Адміністрації Президента
Це відбулося у Горохові під час презентації
фільму «Я вірю, що закінчиться війна» про
наших захисників — військовослужбовців
та волонтерів району
Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

трічку створено на відеостудії «Газети Волинь». Участь у прем’єрному показі взяв
головний консультант головного департаменту інформаційної політики Адміністрації
Президента України, шанувальник нашої газети
Олександр Бухтатий (репортаж про це ми публікували в попередньому номері). Саме він напередодні в ході жеребкування визначив читача,

С
Ось таке сьогодні у них сімейство!

«Ну як би ми жили
без своїх дітей?!»

дякуємо Миколі Павліку
« Ми
та всім читачам за те, що
попри скрутні часи ви
залишаєтесь нашими вірними
шанувальниками.

якому пощастило стати власником головного
подарунка для передплатників на ІІ півріччя —
це Микола Павлік із села Брани Горохівського
району. Мікрохвильову піч пан Микола разом
із дружиною отримали з рук представника Адміністрації Президента просто в залі під гучні оплески горохівчан.
Ми дякуємо Миколі Павліку та всім читачам
за те, що попри скрутні часи ви залишаєтесь нашими вірними шанувальниками. Кожен із вас,
виписавши «Газету Волинь» чи «Цікаву газету на вихідні», вклав і свою часточку у фільм «Я
вірю, що закінчиться війна», який нікого у залі
не залишив байдужим. Спробуємо і надалі бути
разом та спільно робити добрі справи!

Подружжя Ольги та Василя Свередів із Сьомаків Луцького району,
маючи вже заміжню дочку, взяло під опіку дітей, позбавлених
батьківського піклування, і замінили їм тата й маму с. 8 —9
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Читайте нас
24 години
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Погляд
Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних
комунікацій
СНУ імені Лесі Українки

І дід не перднув,
і баба не бзднула,
а наша країна в лайні
мало не потонула
Левова частка проблем сучасної
України – від «старих пердунів». Ні-ні:
не від тих «колишніх» – та й у «новій»
владі! Вони давно вже виправилися!
іда нашої держави якраз у буквальному
розумінні підтоптаних життям «старперах» – пенсіонерах і пенсіонерках,
які неначе та каменюка на шиї потопельника
тягнуть на дно нашу юну прекрасну мелодійно-солов’їну й патріотично-калинову Україну.
Це вони, кляті дармоїди, без усілякої потреби безплатно катаються у тролейбусах (а в
містах, де є трамваї, то і в трамваї «залазять»!).
Це від них оті довжелезні черги в супермаркетах (бо то ж треба сунутися туди щодня й брати 500 грамів цукру та одну уцінену булочку!).
А найгірше, що вони всуціль продажні – за кіло
гречки ладні «здати» на виборах майбутнє
своїх прогресивних онучат!
«Вкради в баби з дідом паспорти – не дай
їм проголосувати і позбавити твою державу
найсвітліших перспектив!» Знайомо?!
На щастя, хоч у тій Мордокнижці (чи то пак
у Facebook) того старого дрантя і трухлявих
пеньків немає! Бо де ж їм (мізки ж, певно, вже
давно повсихалися до розмірів найдрібніших
горіхів!) осилити цю надінтелектуальну царину – соціальні мережі!
Але що це?! 25 листопада в Азовському
морі та Керченській протоці розгортаються ті
драматичні події з уже неприхованою атакою
оскаженілої кацапні на кораблі ВМС України.
Увечері того ж дня РНБО рекомендує запровадити воєнний стан. Президент Порошенко заявляє про свою підтримку такого кроку. І в тому
Facebook починає нестерпно смердіти…
Дідів з бабами немає, а так тхне лайном,
що навіть затискання носа двома пальцями
не допомагає! Бачте, на самісінькому схилі
літ свого нікчемного президентства «Порох»
остаточно здурів! Ну «поштовхали» трохи наші
катери – хіба вже воєнний стан оголошувати?!
Та й то ще треба розібратися, чи не на дистанційному керуванні були ті «кораблики» і чи не
сам «ПоRoshen», підло рулюючи пультиком зі
свого кабінету на Банковій, скерував їх у ту халепу! Звісно, попередньо змовившись із Путіним, Кім Чен Ином та Угорщиною!
Ще й цих хороших хлопців-«євробляхерів»
так підставив! Вони ж чи не єдині не словом, а
ділом інтегрують Європу (хай і у трохи «покоцаному» вигляді) в Україну!
То він навмисно все це разом звів, аби оголосити воєнний стан і в останні місяці, тижні,
дні та години тримання у своїх брудних руках
булави остаточно дограбувати неньку Україну,
поцупивши все те, що не вдалося протягом
попередніх чотирьох із половиною років.
Що?! Пообіцяв не на 60, а на 30 днів, лишень в окремих областях та ще й з гарантованим проведенням виборів у передбачений
Конституцією день?! Ото вже точно не вірте –
нахабно замилює очі перед повною «здачею»
України Кремлю!
Негайно біжіть у магазини й першим ділом
змітайте з прилавків сіль та сірники, потім займайте чергу до обмінників, аби перевести
всю наявну гривню в долари, а якщо маєте
кілька тисяч на депозиті – знімайте вже! Бо
«Порох» тепер точно все «націоналізує» – прямісінько у власну кишеню…
А якщо серйозно, то якраз дідам з бабами
паспорти таки варто було б залишити. З їхнім
умінням виживати на півтори-дві тисячі пенсії
та загалом багатим життєвим досвідом вони й
у воєнний час користь принесуть. Ще й знайдуть можливість добровільно «викрутити» з
тієї пенсії якусь сотню «на армію». Натомість
молодші покоління через якесь решето перетрусити не завадило б, бо якраз там є трохи
охочих продати Україну навіть без гречки навзамін. n
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РОДИЧІ ВОЛИНСЬКИХ ПРИЗОВНИКІВ
БЛОКУВАЛИ ВІЙСЬККОМАТ
У суботу вони намагалися перешкодити виїзду транспорту, яким
юнаків відправляли на військову службу
Фото healthday.in.ua.

Сергій НАУМУК

ро це на брифінгу розповів начальник відділу
комплектування та призову, заступник військового комісара Волинського обласного
військового комісаріату Юрій
Кучер.
Призов на службу проходить
з 1 жовтня. Відповідно у суботу
подавали призовників на чергову військову команду. Але родичі юнаків повважали, що їхніх
рідних неправомірно призвали у військо. Мовляв, хлопців
неретельно оглянули медики.
Тому заблокували виїзд із військкомату. Стабілізувати ситуацію вдалося з допомогою поліції.
Обуреним родичам запропонували написати заяви, але
цим правом скористалася лише
одна мама призовника. Решта
відмовилася від оскарження рішень обласного військкомату.
Потяг, на який було замовлено квитки для призовників, догнали аж у Ківерцях. Власне тому
працівники військкомату не писали заяви в поліцію про перешкоджання службовій діяльності, а лише дали пояснення.
Як повідомив заступник військового комісара Волинського
обласного військового комісаріату Юрій Пулько, юнаки пройшли районні медичні комісії,
а обласна підтвердила їхню
придатність до проходження
строкової військової служби.
Вони не з’явилися на призовний пункт ще у жовтні і перебували в розшуку. Хлопці не надали жодних документів, які
посвідчували б їхнє право
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7 тисяч ухиляється від служби. Більшість з них
« Понад
перебувають на заробітках у Польщі.
на відстрочку. Щодо одного
юнака, який відмовився відбувати до лав ЗСУ, підготовлено
документи для порушення правоохоронними органами кримінального провадження.
Найкраща ситуація з призовом у місті Ковелі, Ковельському,
Рожищенському
та Ківерцівському районах.
А от у Камінь-Каширському
і Ратнівському, місті Нововолинську — навпаки, призов йде
туго. За цей рік по області при-

»

звано і вже проходять службу
508 юнаків. Водночас понад
7 тисяч ухиляється від служби.
Більшість з них перебувають
на заробітках у Польщі.
У зв’язку з цим до призовників та їхніх родичів звернувся
голова громадської організації «Спілка воїнів АТО Волині»
Олександр Серватович, який
запевнив, що жодного разу
строковиків не відправляли
в зону бойових дій і не робитимуть цього надалі. n

■ Пульс дня

На Любешівщині браконьєри
застрелили лося
Сталося це на території Національного парку «Прип’ять —
Стохід» неподалік села Велика Глуша
Мирослава КОЗЮПА

овідомлення про постріли у лісових масивах
надійшло до єгерської
служби по обіді 26 листопада.
Спільно з працівниками групи оперативного реагування Любешівського лісового
та мисливського господарства
виїхали на місце, але з настанням темряви проводити розслідування було неможливо.
Працівники лісової охорони
чергували там усю ніч. Тушу
лося виявили аж вранці. На місці, де зафіксовано злочин, працює слідчо-оперативна група.
У вересні минулого року
у цьому ж Любешівському районі браконьєри вбили двох
лосів. Справа про відстріл рідкісних ссавців дотепер розслідується правоохоронними органами.

П

Тим часом 27 листопада
Окружний адміністративний
суд Києва скасував заборону полювання на цю тварину
і внесення її до Червоної книги, що торік затвердило відповідним наказом Міністерство екології та природних
ресурсів. На сайті суду сказано, що міністерство у своєму
рішенні не навело «жодного
наукового обґрунтування необхідності внесення тварини
до Червоної книги України
та не зазначило чітких даних
щодо чисельності популяції
та її динаміки». Раніше міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак повідомив, що популяція лося
в Україні нараховує від двох
до шести тисяч. Для порівняння, у Білорусі та Польщі вона становить близько
30 тисяч. n

Пішохід опинився
не в тому місці…
У Сокиричах Ківерцівського
району зіткнулися дві іномарки.
Одну з машин відкинуло
на узбіччя, де якраз проходив
68-річний чоловік
Ірина ПАСІЧНИК

мовірно, водій автомобіля «Мерседес», 32-літній
житель Ківерцівського району, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення з автівкою
«Mазда». За її кермом перебував
19-річний місцевий мешканець.
Транспортний
засіб
відкинуло
на узбіччя дороги, де йшов пішохід. Від отриманих травм чоловік
помер на місці.
За фактом ДТП, що призвела
до смерті людини, слідчі розпочали
кримінальне провадження. Відповідна стаття Кримінального кодексу України передбачає покарання
на строк від трьох до восьми років
тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами
до трьох літ. n
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Доброго дня
вам, люди!
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Один юнак підійшов до
священика і сказав:
– Я спостерігав за людьми
в церкві. Вони заглядають
у телефони під час
богослужіння, осуджують
інших у храмі. І це ще не все...

Фото Сергія ГУСЕНКА.

Сергій ГУСЕНКО

Сьогодні
«Цікава газета»
вперше вручає
своїм читачам

50 подарунків!

Цікава
с. 3

на вих ідні
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l ОТАКОЇ!

Двоє наймолодших
здобули дипломи
ІІ ступеня. У середній категорії І премію отримав Андрій
Копюк із Рожища,
у старшій – Уцкус
Повілас (Литва).
Серед ансамблів
переміг київський
гурт «Rocka-Rola».
Учасники і члени
журі отримали подарунки за кошти
районного бюджету
та від спонсорів:
ТзОВ «Захід-

Чим так налякала кадебістів українська
художниця Алла Горська (на малюнку),
що її ліквідацію спецслужби планували
настільки ретельно, немов перед ними
стояла загроза вседержавного масштабу?

М’ЯЧ-ЧЕРЕП ВЛУЧИВ
У САМЕ СЕРЦЕ

“

Ех, скрекотушко, шкурку втратиш, та принцесою не станеш!

Російськомовна,
вона швидко
опановує
українську,
хоча акценту так
і не позбулася.

вій. Але 1960–ті роки — не
менш буремний період для
України. Загроза поплатитися
життям за свою патріотичну
позицію була куди реальнішою, ніж навіть на фронті.
До української столиці
сім’я Горських потрапила
після блокадного Ленінграда та евакуації до Казахстану.
Батько — очільник кількох
кіностудій, мати — педагог і
Зразкова
художник.
удо
. Зразко
ова партійродина.
Однокурсники
на родин
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»
«ЦІКАВА»
»

ЗА 29 ЛИСТОПАДА
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

– Оскільки я самотня (діти мають свої
сім’ї і життя, — їм уже не до мене), то вирішила написати голові нашої Липинської
сільради Богданові Гусаку. Попросила надати працівників, які за мої кошти виконали б необхідні роботи. Як було прикро,
коли секретарка Валя телефоном повідомила, що мені відмовлено, бо «нема
вільних спеціалістів». А згодом і письмову
відписку надіслала.
Після цього я вирішила звернутися до
голови Луцької районної ради Валентина Приходька. Секретарка сказала, що
прохання йому передасть. І того ж дня
Валентин Васильович сам подзвонив, запевнивши, що до мене прийде майстер.
Справді, надвечір він уже був. Коли працював із напарником, то заїжджав і голова, щоб пересвідчитися, чи все нормально... Тому хочу щиро подякувати людям,
які посприяли у вирішенні цієї дуже великої для мене проблеми, – радіє жінка.

ЧЧитайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 29 листопада:
Такі люди народжуються
невипадково і в невипадковий час. Будь Алла Горська
нашою сучасницею, вона стовідсотково стояла б першою
і на протестах на Майдані, і
поряд із воїнами на передо-

Закінчення на с. 11
1

атомбудмонтаж»,
«Маневицьке лісове
господарство», Маневицька райспоживспілка, магазинів «Трембіта»,
«Орфей» (Львів),
«Білий лебідь»
(Маневичі), рекламно-агітаційного
агентства «Вітрина
Волині», «Околиця». Організатори
кажуть, що захід
стане щорічним,
а його географічні
межі розширяться.

Тіло — у льох,
«убивцю» — під поїзд,
справу — в шухляду

Інна ПІЛЮК

Напевно, всі читачі «Волині» та «Цікавої» вже знають рецепт незвичного
поліського делікатесу зі Столинських Смолярів. У святковому меню тамтешніх
господинь серед інших наїдків трапляється їжачатина. Щоправда, нам було
зовсім непросто вивідати, як її правильно готувати і з чим ця екзотична страва
краще ссмакує. А от у селі Тур’ї
Тур ї Ремети, що на Закарпатті, не соромляться
унікальних
унікальни
их особливостей місцевої кухні. Хоча їхня кулінарна родзинка —
не голкасті, а стрибучі представники вітчизняної фауни

«Завдячую людям, які пішли мені
назустріч і допомогли», – каже
Людмила Годованюк, інвалід 2-ої групи
із села Струмівка Луцького району.
Вона мешкає в маленькому будинку,
де не було належних побутових
умов. Особливо гостро це відчула,
розмінявши сьомий десяток літ.
Мріяла хоч би воду провести в хату

«Душу шістдесятництва» вбили за любов до рідного народу.
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Як жаби із сільської канави
«підняли» бюджет громади

«Тепер і я живу
зі зручностями»

Фото youtube.com.

»

ГА З Е ТА

Тож зважаймо насамперед
на свої гріхи, але пам’ятаймо:
спільна молитва – велика сила!

Катерина ЗУБЧУК

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

визначений час до неї щодня
приходив шофер і приносив бутерброди: «Аллочка,
врємя, тєбє сейчас надо кушать».
І ось їй ледь за тридцять,
вона художник, живе ніби як
усі. Таких жінок навкруг тисячі. Але, окрім пензля і мольберта, захоплюється історією.
Багато читає сама, спілкується з науковцями, літераторами, бо ж історія значну частину інформації приховує між
рядків. У місті, яке на початку
1960–х аж пашить духом національного
відродження,
дівчина швидко знаходить
друзів, які дають їй такі відомості. Спільно з ними Алла
організовує Клуб творчої молоді «Сучасник». Там і Василь
Стус, і Василь Симоненко,
Іван Світличний, Євген Сверстюк. Російськомовна, вона
швидко опановує українську,
хоча акценту так і не позбулася. Друга Євгена Сверстюка
завжди називала Євґєном.
Якось у їхню спілку принесли моторошну новину: в
Жовтневому палаці, де вони
засідали, до війни була катівня НКВС. Про це випадково
розповів одному із членів
комендант
клубу старенький коменд
будівлі і навіть показав місце
міісце
колишніх камер. Тепер там
облаштований
гардероб.
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3 ГРУДНЯ

Сонце (схід – 8.02, захід – 16.16, тривалість дня — 8.14).
Місяць у Терезах. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Анатолій, Іван, Григорій,
Остап, Йосип.
4 ГРУДНЯ

Колаж «Газети Волинь».

тті відбувається те саме: якщо очі
спрямовані на Бога, то чужих гріхів
не помічаєш.

У районному Центрі творчості дітей та юнацтва (ЦТДЮ)
відбувся І Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс
«GuitArt Manevychi»

Цьогоріч у
райцентрі запровадили два нові
фестивалі, один
із них – класичної
гітари. Організували захід очільники влади району
Андрій Линдюк і
Анатолій Мельник,
начальники відділів
освіти та культури
Валентина Книш
та Ігор Дерлюк,
директор ЦТДЮ
Валентина Ковальчук. Ідея проекту –
Вадима Войтовича,
менеджер – Андрій
Андрушко.
21 учасник у
номінації «Виступи
соло» та 6 – у «Гітарному ансамблі»
прибули з Києва,
Львова, Чернігова,
Луцька, Вараша,
Нововолинська,
Дублян, Рожищ та
Купішкіса (Литва).

Сонце (схід – 8.01, захід – 16.17, тривалість дня — 8.16).
Місяць у Терезах. 24–25 дня Місяця.
Іменинники: Іларіон, Варлам, Йосип, Адріан, Філарет, Денис, Федір.

28 листопада
розпочався Різдвяний
піст, який тілесно
й духовно готує вірян
до Різдва Христового.
«Ухилися від зла
і чини добро», каже
пророк Давид.
Спробуймо виконати.

Гітара покликала в Маневичі

Як жаби із сільської канави
«підняли» бюджет громади

30 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід – 7.57, захід – 16.19, тривалість дня — 8.22).
Місяць у Діві. 23 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Михайло, Геннадій,
Захар, Іван, Максим.
Сонце (схід – 7.59, захід – 16.17, тривалість дня — 8.18).
Місяць у Діві, Терезах. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Платон, Роман, Данило, Алфей.

«Я до церкви більше не піду!»

– Гаразд, можеш більше не приходити, – відповів священик, – але
зроби одну річ: тричі обійди довкола церкви з повною склянкою води.
Маєш не розлити ні краплини.
Юнак обійшов храм тричі, як просив отець, і пішов йому доповідати.
– Коли ти йшов повз церкву, бачив, як інші люди пліткують? – спитав священик.
– Ні, – відповів хлопець.
– А як вони заглядають у смартфони, спостерігав?
– Теж ні.
– А знаєш, чому ти цього не зауважив? Бо зосередився на склянці, щоб не розлити рідину. У жи-

3

Убивство
Алли
Горської:
тіло – у льох,
«убивцю» –
під поїзд, «Змогла завагітніти
справу – і народити, лише коли
в шухляду звернулась до … Лідії
Сас»

І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

Сонце (схід – 8.03, захід – 16.15, тривалість дня — 8.12).
Місяць у Скорпіоні. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Марія, Олександр, Лукерія,
Ярополк, Петро.

n Магнітні бурі у грудні
Незначні очікуються – 1, 3, 4, 7, 8, 18, 28,
30-го, сильні – 2 і 29-го числа місяця.

n

Прогноз погоди

Останній день
осені вкаже,
якою буде зима
30 листопада відзначається
день пам’яті святителя
Григорія Чудотворця, єпископа
Неокесарійського. У народі святого
називали Зимовказівником, оскільки
погода цього дня вказує, якою буде
прийдешня зима. Відтепер приходять
стійкі морози і землю застилає
сніговий покрив
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 30 листопада
— мінлива хмарність без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно–східний, 5—10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 7—12, вдень
— 1–6 градусів морозу. 1 грудня — мінлива хмарність без істотних опадів, на
дорогах ожеледиця. Вітер південно–східний, 5—10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 7—12, вдень — 1—6 градусів морозу. 2–го — хмарно з проясненям,
без істотних опадів, на дорогах місцями
ожеледиця. Вітер південний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 6—11, вдень — 1—6 градусів морозу.
3–го — хмарно з проясненням, о другій
половині дня – невеликі опади у вигляді
мокрого снігу. Вітер південний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі
— 1—6 градусів морозу, вдень — від нуля
до 5 тепла. 4-го — хмарно з проясненням, невеликий дощ із мокрим снігом.
Вітер південно–західний, 5—10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — від
мінус 2 до плюс 3, вдень — 0—5 градусів
тепла. За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 30 листопада було 2000 року —
плюс 11, найхолодніше — 1993–го — мінус
12 градусів.
У Рівному 30 листопада хмарно, без
опадів. Температура повітря – 11–7 градусів морозу. 1 грудня – 10–7 градусів
нижче нуля, вдень сніжитиме. 2-го – без
опадів, від 8 до 4 градусів із позначкою
«мінус». 3–го — без опадів, 7–2 градуси
морозу. 4–го – дрібний сніг, температура повітря – від 4 градусів морозу до нуля.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

29 листопада 2018 Четвер

ОВИНИ Україна і світ

n Політика

www.volyn.com.ua

Фото Facebook.com/petroporoshenko.

ЧИ МОЖНА ВИЇЖДЖАТИ
З КРАЇНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ?
У десяти областях нашої держави
30 діб діятиме воєнний стан —
до 14–ї години дня 26 грудня
ідповідний закон, прийнятий Верховною Радою, учора підписав Президент
України Петро Порошенко. Цей стан
запроваджується у регіонах, що межують
із Росією, молдовським Придністров’ям та
мають вихід до Азовського і Чорного морів — Вінницькій, Одеській, Миколаївській,
Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській
областях. На такий крок керівництво країни
пішло після атаки російських загарбників на
три українські військові кораблі у нейтральних водах Чорного моря та біля Керченської
протоки.
Однак загальної мобілізації не планується. За словами Петра Порошенка, вона можлива лише в разі «якщо Росія таки вдасться
до подальшої ескалації». «Відповідна робота» буде проведена лише із резервом першої черги.
Безвізовий режим із Євросоюзом не відміняється, українці можуть і далі вільно подорожувати, але обмеження на в’їзд до України можуть запровадити для деяких категорій
росіян. Комендантську годину в областях, де
запроваджено воєнний стан, введуть лише
якщо «буде загроза з боку Російської Федерації чи буде помічено на кордоні скупчення
військ».
У Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі заявили, що суб’єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати
економічні операції в звичному режимі, в
тому числі і торгівлю алкоголем, хоч закон
передбачає можливість обмежень на продаж спиртного.
Так само не передбачається і вилучення
у населення особистого транспорту. У соцмережах застерігають від шахраїв, які під
прикриттям воєнного стану можуть ходити
по помешканнях із вимогою конфіскувати
власність. n
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ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
РОСІЙСЬКИМ ШКОЛЯРАМ:
«НАПИШИ ЛИСТ
ТАТОВІ НА ФРОНТ»
Про це розповіла мати однієї учениці
з Петербурга, науковий співробітник
Російського інституту історії мистецтв
Ольга Федорченко
она повідомила, що таке завдання
міститься в підручнику для четвертокласників. «Це що, ми готуємося до війни?! Робимо заготовки листів рідним?! Навіщо писати, нехай навіть уявний, лист батькові
на фронт?» — обурилася Федорченко.
У ньому пропонують використовувати слова і вирази зі «словникової коробки»:
«Здрастуй», «Дорогий», «Коханий мій», «Я за
тобою дуже сумую», «Як там на фронті», «Я
допомагаю мамі», «Я тебе дуже–дуже чекаю»,
«Повертайся з перемогою», «До побачення»,
«Міцно тебе цілую», «Твій син/дочка». n
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Більше новин — на сайті
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n Пряма мова
Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, олігарх,
переконаний, що комік Володимир Зеленський
в разі обрання його Президентом України
впорається і з роллю головнокомандувача:

«

А Рейган (у минулому актор. — Ред.) був
головнокомандувачем? Нічого страшного?
ведучий. —
А Трамп (колишній телеведучий.
ікою
Ред.)? А Клінтон із Монікою
Левінскі? Ви зрозумійте,,
жавою
питання управління державою
іяне пов’язане з персоналіями. Є система. Є фахівці.і. Не
ним
обов’язково бути професійним
військовим для того, щоб
стати Верховним головнокомандувачем.

«Сильна армія — сильна держава!»

Компас Президента
показує на Захід.
І стрілка не здригнеться
Порошенко, як ніхто до нього, послідовно вибудовує стратегію
інтеграції України до євроатлантичного простору
Володимир МАНЬКО,
директор агентства
Communication group

лава
держави
переконав
парламент схвалити у першому
читанні зміни до Конституції, якими закріплюється курс на вступ до
Євросоюзу та НАТО. Кількість депутатів, які віддали свої голоси, — понад триста, — вселяє надію на те,
що поправки до Основного Закону
будуть схвалені і в цілому під час
наступної сесії Верховної Ради. Що
зобов’яже будь–яку владу у майбутньому вести Україну до Європи.
Кілька місяців у парламенті
точилися запеклі дискусії щодо
зовнішньополітичного
вектора
України. Згідно з внесеним Президентом законопроектом змінюються статті 85, 102 і 116 Конституції, в яких закріплюється намір
вступити до НАТО та ЄС. Противники такого кроку вдавалися або
до відверто проросійської риторики, або, як Юлія Тимошенко, пропонували підписання меморандуму із західними партнерами, який
нікого ні до чого не зобов’яже.
Фінальним акордом у цих суперечках став виступ Петра Порошенка у Верховній Раді. Президент наголосив на тому, що якби
Україна вже зараз була членом
Альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим та вдертися
на Донбас. Це, до речі, стало ще
більш очевидно минулого тижня,
коли росіяни напали на наші військові катери в Керченській протоці. За словами гаранта, шанс
підписати План дій щодо членства
у НАТО був у 2008 році, але явна і
прихована протидія цьому з боку
Кремля та його контрагентів в
Україні зірвала здійснення такого важливого кроку. Очевидно, то
був явний натяк на Тимошенко.

Г

Президент підкреслив, що
внесення до тексту Конституції
положень щодо європейського та
євроатлантичного вектора розвитку унеможливить перегляд засад зовнішньої та внутрішньої політики простою більшістю голосів
у Верховній Раді. Особливо у випадку реваншу проросійських сил
на виборах.
Поправками
до
Конституції сигнал про рішучість намірів
України подається партнерам на
Заході. «Фіксуючи в Конституції
обов’язковість курсу на вступ до
НАТО та Євросоюзу, ми посилаємо меседж і до Москви: розстаємося остаточно і безповоротно.
Росія як країна–агресор не має і
не матиме вето на наш вступ ані
до НАТО, ані до Європейського

міжнародні експерти визнають
однією з найбільш боєздатних на
європейському континенті, вона
має досвід бойових дій та постійно проводить навчання з арміями
країн–членів Альянсу.
Поправки до Конституції — це
частина стратегії Порошенка на
зближення з Європою і виведення
країни зі сфери російського імперського впливу. Цю стратегію він
послідовно впроваджує увесь час,
протягом якого стоїть біля державного керма. Президент добився ратифікації Угоди про асоціацію
з ЄС, забезпечив безвіз, подолав
енергетичну залежність від Росії — ми перестали купувати газ у
росіян. А ще добився автокефалії:
Україна більше не є «канонічною
територією» РПЦ. За Порошенка

на ЄС та НАТО Порошенко послідовно
« Стратегію
впроваджує увесь час, протягом якого стоїть біля
державного керма. Він добився ратифікації Угоди про
асоціацію з ЄС, забезпечив безвіз, подолав енергетичну
залежність від Росії. Добився автокефалії, заборонив
компартію та провів декомунізацію.

»

Союзу. Це суверенне право України як держави, що впевнено йде
своїм шляхом», — наголосив Президент із трибуни парламенту.
В умовах, коли Росія закрила
для нас свій ринок, куди до початку агресії спрямовувалося до третини українського експорту, вже
зараз на основі Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі
активно розвивається економічна
співпраця з країнами ЄС. Частка
Євросоюзу в експорті Україні тепер становить 42%. Це сприяє подоланню економічної кризи, спричиненої Росією.
До НАТО Україна йде не з порожніми руками — нашу армію

Україна вийшла з СНД. Українська
мова завдяки президентським законам посіла гідне місце на радіо,
телебаченні та в кіно. Порошенко
заборонив компартію та провів
декомунізацію.
Українську Повстанську Армію визнано учасницею національно-визвольних
змагань:
символічно, що в столиці Московський проспект перейменували на проспект Бандери. Ось
чому Путін так не хоче, щоб Порошенко і далі був Президентом України, тому Кремль шукає лояльну кандидатуру, яка
пристане на російські умови
капітуляції. n

www.volyn.com.ua
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n Порада експерта

МОТОБЛОКИ,
ЩО «РВУТЬ» РИНОК:
ОГЛЯД НОВИНОК

Часткову компенсацію виплачуватимуть лише батькам дітей
у віці до трьох років.

Ця тема завжди цікава для власників присадибних
ділянок. Готуючи огляд, наш експерт із питань
сільгосптехніки Андрій Паливода (на фото) відвідав
близько десяти торговельних майданчиків. У розмові про
актуальні моделі та попит на ринку майже всі менеджери
зупинилися на новинках цього року — мотоблоках від ДТЗ
Ольга ВОЛОДИМИРОВА

«ДЕКРЕТНА» ВІДПУСТКА С
НЕ СКАСОВУЄТЬСЯ
Із 2019 року держава частково
покриватиме витрати на послуги нянь

У ЧОМУ ФІШКА?

Євгенія СОМОВА

соцмережах активно обговорюється
скасування «декретних» виплат
і відпусток тим, хто вирішив
скористатися послугами «Муніципальної няні». Користувачі
обурюються новаціями. Мовляв, у перші дні життя дитина
потребує опіки мами. А тут комусь прийшло в голову, відразу ж після народження маляти
посилати її на роботу, а моральну шкоду, завдану їй, компенсувати грошима. Але, як з’ясувалося, чутки про скасування
«декрету» (саме так більшість
жінок звикли називати відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами та догляду за дитиною
до 3 років) безпідставні. І виникли вони через неправильне
трактування програми «Муніципальна няня», що її запровадять
з 1 січня 2019-го як пілотний
проект із соціального захисту
сімей з дітьми. Згідно з нею
держава частково відшкодовуватиме витрати на послуги няні.
Щомісяця виплачуватиме родині на це 1 500 гривень. Крім
того, з 1 вересня цього року
при виписці новонародженого
з пологового будинку за місцем
проживання видається одноразова натуральна допомога, так
званий пакет малюка.
Зазначимо, що ці види підтримки сімей із дітьми вводяться додатково і не позначаються
на тривалості відпустки по догляду за новонародженим чи
виплаті державної допомоги
сім’ям із дітьми.

У

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ
«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»?

Виплати — 1 500 грн щомісяця — будуть здійснюватися
на умовах співфінансування:
25% — з державного бюджету, 15% — з обласного, 60% —
з місцевого. Щоб отримати
їх, батьки повинні самі знайти
малюку няню, укласти з нею
офіційний договір на працевлаштування і в кінці року подати документи на відшкодування компенсації. Зазначимо, що

пілкуючись з покупцями на майданчиках із продажу сільгосптехніки,
Андрій з’ясував, що наразі у фокусі
уваги споживачів одразу три нові моделі
від ДТЗ — 470Б, 570Б, 585Д. Цікаво, що
разом вони перекривають весь діапазон
мотоблоків для обробітку землі — від десяти соток до декількох гектарів. Саме
вони добряче сколихнули ринок останніми місяцями.

її може одержувати мама, котра
вийшла на роботу, і та, що знаходиться у відпустці по догляду
за дитиною. Тобто у зв’язку з появою програми «Муніципальна
няня» законного права жінок
піти у «декрет» ніхто не відміняє. Не скасовується відпустка
і по догляду. На цьому наголосив
днями міністр соцполітики Андрій Рева.
Хочете мати няню у відпустці? Буде. Хочете вийти на роботу

з нею
« Згідно
держава частково
відшкодовуватиме
витрати на
послуги няні.
Щомісяця
виплачуватиме
родині
на це 1 500 гривень.

Під час ознайомлення з мотоблоками
ДТЗ виявилося, що в них досить вдале
поєднання потужних двигунів із триступеневою коробкою передач. «Безперечно, це те, що подобається споживачу
перш за все, — розмірковує Андрій. —
До того ж додаткова понижена передача
пропонується тільки в мотоблоках цієї
марки. У такий спосіб виробник забезпечив комфортну швидкість руху під час обробітку землі — 2,0–2,2 км/год. І це круто, бо означає, що господар не буде
бігати за агрегатом у режимі атлета-марафонця». Для порівняння: мотоблоки, представлені на ринку, здебільшого
не можуть запропонувати швидкість,
нижчу за 4,5–6 км/год. У таких умовах
деякі завдання не те що важко — взагалі
неможливо виконувати.
ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ?

»

і мати няню — буде така можливість, — зазначив він.
Варто сказати, що часткову компенсацію на послуги няні
виплачуватимуть лише батькам
дітей у віці до трьох років.

«Старший брат» сімейства мотоблоків
ДТЗ — 585 Д. Його мега-перевага — потужний двигун (8,5 к. с.!) всесвітньо відомої марки Lifan. На думку користувачів,
це один із кращих двигунів завдяки високим
показникам
со
о аз
а надійності.
ад ос Має
ає повіо
тряний масляний фільтр та магнітний
уловлювач у зливній пробці двигуна. Серед конструкційних особливостей, які цінують власники
ДТЗ 585Д, — захисні диски для
рослин, розбірні фрези,
регулятор
заглиблен-

брат» сімейства
« «Старший
мотоблоків ДТЗ — 585 Д. Його
мега-перевага — потужний
двигун (8,5 к. с.!) всесвітньо
відомої марки Lifan.

ВИПЛАТИ НА ДІТЕЙ
СКОРОТИЛИ

Раніше вони залежали від
того, скільки нащадків народила жінка. На першу дитину
сім’я отримувала 31 тисячу гривень, на другу — 63 тис. грн, а
на кожну наступну — 127 тис.
грн. У 2019-му сума не залежатиме від кількості малят і становитиме 41 180 грн. Виплата
здійснюватиметься одноразово
у розмірі 10 320 гривень. Решту — 30 960 грн — родина одержуватиме рівними частинами
по 860 грн протягом наступних
36 місяців.
Виплати змінилися у зв’язку
зі вступом у силу Закону «Про
запобігання фінансової катастрофи і створення передумов
для економічного зростання
в Україні». Їх визнав законними
і Конституційний суд. n

ня. Тримати кермо і зручно, і приємно —
завдяки рукояткам з антифракційним
рифленням.
Бензинові моделі ДТЗ 470Б та ДТЗ
570Б обладнані 4-тактним двигуном потужністю 7,0 к. с. На обох моделях для
якісного захисту двигуна встановлено
повітряний фільтр контактно-масляного
типу.
Щодо особливостей: ДТЗ 470Б оснащений потужним редуктором із прямозубими шестернями й бічним валом
дбору потужності. Це завідбору
хищає двигун від пікових
п
пе
рева
перевантажень,
забезпечує плавність
пла
руху фрез,
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dtz/ua

»

значно полегшує конструкцію.
кон
Зі свого
боку ДТЗ 570Б демонструє
демон
максимальний відбір потужності завдяки поєднанню багатодискового зчеплення
з
і класичного редуктора з коніч
конічними шестернями.
На відміну від аналогів інших марок, ДТЗ
570Б має дуже міцний металевий бампер
та посилену раму.
І традиційною відзн
відзнакою всіх моделей
мотоблоків ДТЗ є прий
прийнятна, справедлива ціна та винятково висока гарантія —
2 роки. Таку поки що не пропонує ніхто
з виробників.
виробників Сюди ж плюсуйте широку
мережу сервісів по всій Україні та постійну наявність запчастин. Отже, проблем
ні з тим, ні з іншим не буде. «Попит на мотоблоки-новинки від ДТЗ зростає, а якщо
споживач голосує гривнею, він точно
знає, за що», — резюмує Андрій. n

n Місцеве самоврядування

Юрій РОЙКО:
«Ми маємо право жити в ситій,
заможній і чистій Україні»
Фото з особистого архіву Юрія РОЙКА.

Він належить до числа
тих депутатів Волинської
обласної ради, які
завжди під час розгляду
складних питань мають
чітку позицію. Голова
фракції Радикальної
партії Олега Ляшка
активно обстоює не
лише інтереси виборців
свого округу, а й усіх
волинян. Що зараз
найбільше хвилює його
та однопартійців, як
можна зробити країну
кращою, звідки черпають
оптимізм «ляшківці» —
про це в інтерв’ю
з політиком
Роксолана ВИШНЕВИЧ

НОВІ ПРАВИЛА
ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ —
ЦЕ ЗНУЩАННЯ
НАД ЛЮДЬМИ

— Юрію Петровичу, нещодавно в Києві Радикальна
партія Олега Ляшка провела
акцію протесту проти підвищення тарифів на газ, учасником якої ви були. Що спонукало вдатися до таких дій?
— 31 жовтня наша політична сила пікетувала Кабінет
Міністрів під гаслом «Стоп, тарифи!» Ми вимагали від уряду і
Президента скасувати рішення
про підвищення ціни на газ, перерахувати зарплати та пенсії.
Адже влада веде грабіжницьку
політику стосовно своїх співвітчизників. В обмін на черговий
транш кредиту вона штовхає
українців у рабство до МВФ.
Наслідком підвищення вартості
газу стане зростання цін на все
інше — тепло, продукти харчування, ліки… А наша команда
стоїть на боці пересічних громадян, тому завжди захищатиме
їхні інтереси. Реальна ціна на газ
має бути не більшою 3000–3500
гривень за тисячу кубометрів
замість 8550 грн, як це визначили наші урядовці. Комунальні
тарифи можна зменшити як мінімум удвічі — і Радикальна партія Ляшка знає, як це робити, бо
має цілком умотивований план
щодо зниження вартості газу:
збільшення видобутку власного
голубого палива, встановлення
об’єктивної ціни на нього, вкладення коштів у енергомодернізацію і житлово–комунальне
господарство.
— Пане Юрію, разом із
тим, як відомо, істотно зменшено суму державних коштів
на виплату субсидій.
— Нові правила її призначення — це знущання над людьми!
Своїм рішенням уряд фактично
позбавив 3 млн українців права
на їх отримання. У держбюджеті-2019 на ці виплати передбачено на 20 млрд грн менше, як
нинішнього року.
Олег Ляшко та Радикальна
партія вимагають скасувати це
ганебне рішення та повернути
громадянам соціальну норму
споживання газу — 2400 кубометрів на опалювальний сезон
або 400 на місяць. Сім’я з доходом 2–4 тис. грн у місяць не
повинна платити за такими ж
розцінками, як, наприклад, го-

Юрій Ройко в Києві на протестній акції «Стоп, тарифи!».

лова «Нафтогазу» Коболєв із
зарплатою 3 млн! Влада економить на громадянах замість
того, щоб долати контрабанду,
відновлювати економіку, створювати робочі місця — робити
так, аби люди могли жити гідно
й не потребувати жодних преференцій.
Багато говорять і про монетизацію субсидій, але далі слів
справа не йде. Напевно, високопосадовцям дуже вигідно
ділити з олігархами державні
кошти, виділені на субсидії.
НЕ МОЖНА СТАВИТИ ВОЗА
ПОПЕРЕДУ КОНЕЙ

— На вашу думку, скільки
часу потрібно, аби побороти корупцію, побачити перші
результати реформ?
— Те, що ми маємо сьогодні — результат діяльності нинішньої влади на чолі з Президентом Порошенком. Прикро
констатувати, але у звіті МВФ
Україну названо найбіднішою
країною Європи. І за рівнем
розвитку економіки, і за рівнем
заробітних плат ми поступилися
навіть Молдові. Багато зроблено для реалізації адміністративно–територіальної
реформи.
Але почали ми не з того. Об’єднання слід було проводити відповідно до економічної доцільності, спроможності громад, а
тоді вони мали б вирішувати, як
далі господарювати. Ніколи не
можна ставити воза попереду
коней. Тому вже зараз бачимо
всі ці промахи.
Велика проблема ОТГ —
відсутність
кваліфікованих
юристів, фінансистів. Переконався в цьому, коли довелося
скеровувати виділені обласним
бюджетом кошти на свій Цуманський округ, тож зіткнувся
зі штучними перепонами. Чому
б за приклад нам не взяти сусідню Польщу? Ось нещодавно був у складі делегації від
Цумані в гміні Отинь, яка налічує всього 6 тис. жителів. Моєму здивуванню не було меж
— прекрасні дороги, сучасні
інфраструктурні об’єкти, модернізовані соціальні заклади. Коли поцікавився, де вони

беруть кошти, відповідь була
проста: від написання різних
грантів. І нашим ОТГ потрібно
вчитися заробляти, бо настане
час, коли держава не виділятиме субвенцій та дотацій. І ще
одне. Коли заговорили з пані
бургомістром, чому їм допомагає Євросоюз, даючи часто
безповоротну позику, вона сказала: «Бо в нас не розкрадають
так коштів, як у вас. Нам вірять.
А вам уже — ні». Важко було їй
щось заперечити. Корупція в
нас набрала тотального характеру, що дуже небезпечно, бо
країна котиться вниз.
ІТИ НА ВИБОРИ —
І ПЕРЕМАГАТИ

— Ваша партія напередодні президентських перегонів
надто взялася критикувати
владу. Маєте альтернативу?
— Ми стоїмо напередодні
виборчого марафону. Дуже хочеться, аби на цей раз не помилитися. А для цього потрібно

тимуться вибори та довибори
в дев’яти ОТГ Волині. Радикальна партія висунула своїх
кандидатів. Ми працюємо не
на кількість, а на якість. Однак
прикро, що в деяких радах шукають штучні приводи, аби не
відбулося народне волевиявлення. І то переважно там, де
БПП відчуває, що втрачає своє
електоральне поле. Ми працюємо, щоб не допустити порушень. Водночас сподіваємося
на успішні результати.
— А як почувається ваша
політична сила на теренах
Волині?
— Я б сказав, що досить
упевнено. Ми постійно працюємо над структурною розбудовою партії та її осередків. Нещодавно новим головою обласної
організації обрано Володимира
Кравценюка — молоду, освічену, креативну людину, кандидата наук. З його приходом ряди
партії зросли з 800 до 3 тис.
членів. Наша політична сила

роботу волинських «радикалів»
« Позитивну
відзначив куратор області – народний депутат
Андрій Лозовий, котрий нещодавно відвідав наш
регіон.

»

мати національну ідею — жити
в ситій, заможній і чистій Україні. Пограбування держави не
може тривати безкінечно, адже
ресурси рано чи пізно вичерпаються. Нові Майдани теж нічого
не вирішать. Як не банально це
звучить, але від нашого вибору
залежить все. Тому закликаю
не помилитися вчергове. Тоді
будуть вирішуватися згадані
проблеми і зможемо будувати
нормальне громадянське суспільство.
— Все ж таки, що може
найближчим часом стати
переломним моментом для
покращення ситуації в країні?
— Треба привести до влади
чесних, професійно підготовлених людей. Це цілком реально.
Тому іншого шляху, ніж той, щоб
іти на вибори й перемагати, в
нас немає. Невдовзі відбува-

має осередки в містах, районах
та селах. Позитивну роботу волинян відзначив куратор області
— народний депутат Андрій Лозовий, котрий нещодавно відвідав наш регіон.
СТВОРЕННЯ «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРСУ» —
ПРАВИЛЬНЕ РІШЕННЯ

— Наскільки результативною є робота фракції РПЛ в
обласній раді? Що найважливіше вдалося зробити за
період цієї каденції?
— Фракція РПЛ, яка складається з п’яти чоловік, — це сконсолідована бойова одиниця.
Головне її завдання — працювати на задоволення соціально-економічних потреб жителів
округів, які нас обирали. За три
роки мені та моїм колегам вдалося залучити чимало коштів
обласного бюджету, вирішити

багато нагальних проблем виборців. В обласній раді створено тимчасову контрольну
комісію з питань, які виникають
у сфері лісових відносин. Мій
колега Анатолій Грицюк її очолив, я ввійшов до її складу як
експерт. Ми плідно попрацювали, загостривши увагу на найбільш болючих проблемах галузі з метою їх усунення. Активно
долучилися до процесу, який
передбачав максимальну увагу
і турботу комунальним установам. Надзвичайно багато було
зроблено для обласного перинатального центру, обласної
інфекційної лікарні, онколікарні,
протитуберкульозного диспансеру…
— За весь час діяльності
цієї обласної ради чимало
списів було поламано навколо створення КП «Волиньприродресурс». Ваша позиція з
цього приводу?
— Вважаю, що більшість
депутатів поступила правильно, створивши це комунальне
підприємство. Ви знаєте, які
киплять емоції, коли ділимо
бідний дотаційний бюджетний
пиріг. Усі депутатські запити виконуються приблизно на 10 %. Із
40 прийнятих обласних програм
є такі, які зовсім не фінансуються, а деякі — трохи більше як
наполовину. Де брати кошти?
Якби дали можливість запустити «Волиньприродресурс»,
ми не стояли б із простягнутою
рукою. А то виходить, що наше
добро розкрадається, а область
повинна випрошувати.
НАШІ ДІЇ ВИЗНАЧЕНІ
ПРОГРАМНИМИ
ДОКУМЕНТАМИ

— Юрію Петровичу, ви вже
включилися в передвиборну
кампанію?
— Кажуть, що вона починаються наступного дня після закінчення попередньої. А ще знаємо й те, що політик думає про
чергові вибори, а державник
— про прийдешні покоління. Ми
в цьому процесі перебуваємо
постійно. Проводимо тренінги,
навчання. У містах і райцентрах
функціонують штаби. Але вже
зараз дивно слухати, як популісти «агітують» електорат. Одна
політична сила заявила, що відбудує замок Радзівіллів, зведе
нову психлікарню, побудує дороги. Як кажуть, дай Боже. Але я
впевнений, що такі обіцяльники,
коли переможуть, про це забудуть, а в разі поразки взагалі
махнуть рукою.
— Чи часто зустрічаєтеся
зі своїм партійним босом і чи
отримуєте від нього вказівки,
яку позицію займати з певних
питань в облраді?
— Бачимося з Олегом
Ляшком відповідно до потреб
і можливостей. Під час одного
з останніх візитів на Волинь він
побував у Цуманському виборчому окрузі. Функція головного комунікатора покладена на
керівника обласної партійної
організації. І вважаю, що це
правильно — повинна бути чітка партійна вертикаль. Прямих
вказівок, як маємо голосувати в
сесійній залі, від очільника партії ніколи не надходило. Наші дії
чітко визначені в програмних
та статутних документах партії,
яких намагаємося дотримуватися.
— А чи доводилося бути на
нещодавньому весіллі у свого лідера партії, про що широко повідомляли ЗМІ?
— Ні, не був (сміється. —
Авт.). Але я на Олега Валерійовича за це не образився.
Кожен має право на особисте
життя. n
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n А ви як думаєте?

«Якщо Путін захоче полізти з боку сябрів,
Лукашенко його не зупинить…»
Чи варто було Петру Порошенку оголошувати воєнний стан і в областях, прилеглих
до Білорусі, адже ця країна є союзником Росії і звідти теж можлива атака?
Фото politeka.net.

Дмитро МОРОЗ,
редактор районної
громадськополітичної газети
«Ратнівщина»
(смт Ратне):
— Про таку загрозу я
писав у своїй газеті ще 4
роки тому, коли росіяни розмістили свої
літаки на аеродромі у білоруських Барановичах. А танками по шосе через Ратне
вони легко могли б захопити залізницю
у Ковелі й відрізати західні кордони від
Польщі та Євросоюзу. З такої точки зору
може і потрібно було б оголошувати воєнний стан і в областях, прилеглих до
Білорусі. Але ви пам’ятаєте: Президент,
оголошуючи воєнний стан, посилався
на дані військової розвідки і казав, що
його указ базується на цих доповідях.
Я думаю, якби була інформація, що на
півночі від нас, у Брестській області,
концентруються російські війська, то,
можливо, він би включив і Волинь. Тож,
виходячи з промови глави держави, таких відомостей про загрозу нема. Йому
видніше, бо він володіє розвідданими у
повному обсязі.
Наталія БАЛЮК,
головний редактор
газети «Високий
замок» (м. Львів):
— Я думаю, що це
такий дипломатичний
хід, бо якби Президент
оголосив воєнний стан
з боку тих областей, які прилягають
до Білорусі, то це погіршило б наші
стосунки з цією країною. Попри союзницькі взаємини із Москвою Мінськ
не є для нас агресором. Можливо,
Порошенко радився із білоруським
президентом… Звісно, якщо Путін захоче полізти з боку сябрів, Лукашенко
його не зупинить. Але не думаю, що
Кремль на таке піде, бо як–не–як — це
втягувати у конфлікт ще одну країну.
Думаю, що Петро Порошенко знає
більше, ніж ми, має розвіддані, зокрема про концентрацію військ, і має
підстави зробити саме так, як зробив.
Давайте довіряти Президенту, який
має більше інформації, ніж ми.
А взагалі його рішення про запровадження воєнного стану вважаю
правильним. Це той випадок, коли
по–іншому не можна. Хоч і піднявся
гвалт, що Порошенко хоче воєнним
станом відмінити вибори. Я думаю,
що найбільше про це кричать різноманітні агенти впливу та вороги.
По-друге, люди повинні розуміти, що
серед політиків просто є дуже багато
нерозумних людей, які через свою недалекоглядність не бачать небезпеки.
Є і такі, яким прагнення влади просто
засліпило очі, вони не хочуть відкладати своє президентство ні на день.
Крім виборів, вони нічого не бачать.
Знаю, що деякі політики уже ділять
майбутні міністерські портфелі. То що
їм анексія з боку Росії? Не усвідомлюють, що коли почнеться війна, то про
вибори можна буде забути взагалі. Це
обурює.
Сергій МЕРЧУК,
учасник Революції
гідності, начальник
патрульної поліції
Рівного (м. Рівне):
— Я як посадова
особа органу виконавчої влади не маю права
коментувати позицію гаранта Консти-

Надіємось, що від Аляксандра Ригоравіча не отримаємо ножа в спину.

туції. Позитивно сприймаю рішення
Президента і Верховної Ради щодо
введення воєнного стану в нашій країні, бо військовим без оголошення цього правового режиму важко готуватися
до відсічі агресору. Я б не заперечував
щодо введення воєнного стану на всій
території країни, бо знаю ситуацію зсередини та, думаю, це б полегшило роботу у безпековому напрямку.
Наталія
КАЛІНІЧЕНКО,
редактор
районної газети
«Білопільщина»,
депутат Сумської
обласної ради
(м. Білопілля
Сумської області):
— Від нашого райцентру до кордону з Росією — 12 кілометрів, тому до
особливого режиму ми трохи звичні.
Але зараз у рамках воєнного стану
розпочалась мобілізація, і мені задають резонне запитання: чому людей в
областях, де запроваджено воєнний
стан, мобілізовують, а в інших — ні?
Хіба це справедливо? Ми — єдина
країна і захищатись маємо спільно. А
виходить, що в одній області мобілізовують, а в іншій — їдуть на заробітки
у Польщу. Крім цього, у грудні в нас
мали відбутися вибори в об’єднаній
територіальній громаді. Досі не ясно,
чи будуть вони. І через це я як депутат
районної ради не знаю, яке рішення
приймати на сесії з розподілу бюджету, бо невідомо, які населені пункти
входитимуть у район. Та навіть якщо
вибори все-таки пройдуть, то вони
уже не будуть повноцінними, як десь
на Тернопіллі чи Київщині. Я це веду
до того, що оголошувати воєнний
стан треба було на всій території країни. Якщо разом — то разом, так чи ні?
Валерій КУРСТАК,
депутат Волинської
обласної ради,
волонтер
(смт Благодатне
міста Нововолинська):
— Вважаю, що не
варто. Як і не потрібно
вводити воєнний стан у 10 областях
України. Це треба було робити тоді,
коли Росія відкрито лупила «Градами»
в районі Зеленопілля і масово гинули
наші хлопці. Тепер можна було б обмежитися лише заходами посиленого
контролю. З якою метою влада пішла
на такий радикальний крок, більшість
громадян, думаю, добре розуміють.

що в одній
« Виходить,
області мобілізовують,
а в іншій — їдуть
на заробітки у Польщу.

»

Тоді керівництву було невигідно вводити воєнний стан, а тепер — вигідно.
Думаю, що великої загрози від кордону з Білоруссю для нас немає. Президент Лукашенко все-таки контролює
ситуацію і не дозволить росіянам піти
на провокацію.
Михайло ХАРКІВ,
учасник АТО
(с. Скригове
Горохівського
району):
— Це потрібно було
вже давно зробити,
щоб уникнути провокацій. Бо росіяни як не в одному, то в
другому місці до них вдаватимуться.
Ви бачите, на що вони здатні: самі
кораблі розбили, а потім кажуть, що
Україна напала. До речі, хлопців, які
служили в АТО, попереджували, щоб
ми не ризикували їхати у Білорусь, бо
можуть не вернутись, адже там працює чимало російських агентів.
Галина САЛІВОНЧИК,
колишній директор
школи (с. Щитинська
Воля Ратнівського
району):
— Хоч Ратнівщина
й межує з Білоруссю,
яка є союзником Росії,
але мешканці прикордонних територій
України ніколи не відчували якоїсь агресії чи неприязні стосовно себе. Тому
вважаю правильним рішення, що воєнний стан у нашому регіоні не запроваджено і немає напруги серед людей по
обидві сторони кордону. Не хотілось би
загострювати списи супроти білорусів.
Володимир
ЛИТВИНЮК,
судинний хірург
Волинської обласної
клінічної лікарні,
заслужений лікар
України (м. Луцьк):
— На мою думку, воєнний стан у нинішній час в Україні не
потрібно вводити взагалі. Надто пізно
згадали, що існує реальна загроза нападу Росії. Доцільно було це зробити
у 2014 році, тоді необхідно було мобі-

лізувати всі сили в державі. Я в армії
колись служив, нам утовкмачували, як
має ця робота проводитись. За 4 роки
можна було б зміцнити обороноздатність України, а зараз оголошувати
воєнний стан на місяць — це тільки
марно тривожити людей. У Західній
Україні, де старше покоління пам’ятає 1939–й рік, сприйняття всього, що
пов’язане з війною, важче, болючіше,
ніж в інших регіонах. У нашій області й
у сусідніх, прилеглих до Білорусі, населення реагувало б активніше, тому
на цій частині України воєнного стану
й не оголосили. А щодо Білорусі, то я
сподіваюся на здоровий глузд Лукашенка, він не видається мені настільки
безхребетним президентом, щоб у таких питаннях виконувати наказ Путіна.
Сергій ФЕСИК,
голова Любешівської
райдержадміністрації
(смт Любешів):
— Для чого загострювати ситуацію? У нас
добросусідські відносини. Їхні громадяни щосуботи приїжджають до нас на базар. Щодня білоруси бувають у нас, а наші їдуть
туди. Є багато родин по обидва боки
кордону, багато спільних зв’язків. Нині
немає прямої загрози з боку Білорусі.
Офіційно вони наші друзі та сусіди.
Роман РОМАНЮК,
директор
Волинського
обласного центру
зайнятості
(м. Луцьк):
— Президент прийняв максимально виважене і компромісне рішення, запровадивши воєнний стан у тих областях,
які безпосередньо межують з Росією,
і регіонах уздовж придністровського і
молдовського кордонів. Саме від них
іде загроза атаки. На Волині й Рівненщині, слава Богу, мирно і спокійно.
Ми віддалені від РФ. Крім того, Лукашенко неодноразово заявляв, що
не дозволить використовувати Білорусь як плацдарм для прояву агресії.
Хочеться вірити, що так і буде. Йому
вистачить розуму не втягуватися у
протистояння між Україною та Росією,
хоча Путін і намагається це зробити.
Зрештою, в разі погіршення ситуації
чи виникнення небезпеки з боку Білорусі ми оперативно відреагуємо, посилимо контроль за кордоном.
Сергій
ШТУРХЕЦЬКИЙ,
журналіст (м. Рівне):
— Ми самі були
свідками того, як важко
приймався указ Президента. Очевидно, що
довелося піти на певні
поступки, які з позицій національної
безпеки не були надто значимими.
Зрозуміло, що ми не володіємо інформацією, яку мають Генштаб і військова розвідка. Тобто рівень, масштаби і
географія загроз нам не відомі. Якщо
було досягнуто компромісу по прикордонних областях, значить на це були
підстави. Це та «переговорна межа»,
до якої можна було підійти. Думаю, на
останній зустрічі президентів України
та Білорусі питання безпеки займало
ключове місце. Однак в цій ситуації не
стільки важливою є довіра до Олександра Лукашенка, скільки його контроль над геополітичною ситуацією.
Водночас потрібно розуміти, що для
інформаційної війни кордонів не існує
і слід бути пильними на цьому фронті.
Бліц провели
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Алла ЛІСОВА, Євгенія СОМОВА,
Сергій НАУМУК, Лариса ЗАНЮК,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Мирослава КОЗЮПА,
Олег КРИШТОФ,
Василь УЛІЦЬКИЙ. n

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

n Куточок поезії

Осіннє есе
Ігор ВИЖОВЕЦЬ
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Факти fakty.ua.

n Особливий випадок
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

як у телепередачі «Від пацанки до панянки». Бабуся як побачила Дашу, то здивувалася, що вона така доглянута дівчинка, що в неї може бути гарне волосся.
— Максим, до речі, у нас дуже артистичний — він дуже любить танцювати. —
веде далі Ольга Василівна. — А ще в церкві прислужує. У неділю чи в день
релігійного свята о 8–й ранку до храму
йде. Хоч про шлях священика в подальшому поки що не думає, бо має нині іншу
мрію — у військовому ліцеї.
Жінка згадала прикрий момент із життя цих дітей. Ще до того, як Дашу і Максима взяла під опіку їхня рідна бабуся, вони
вже були у одній сім’ї. Але, на жаль, там
ними потішилися, а відчувши, що це непроста праця, — відмовилися від них. Так
діти опинилися у Володимир–Волинському інтернаті.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ
У ПАРІ
Довго думала, перш як написати в
редакцію, і ось зважилася. Роки минають, а моєму середньому синові вже 47. І
в такому віці він ще не жонатий. Хороший
столяр, надійна, добра людина. Хотілося
б, щоб і йому знайшлася пара. Багатства
в нас нема — ми прості люди, з радістю
приймемо в родину його половинку. Поки
я ще є, онуків би гляділа. Телефонувати
синові за номером 0954239222.
ххх
55-річний військовий пенсіонер,
зріст 175 сантиметрів, вага 70 кілограмів, веду здоровий спосіб життя, зокрема займаюся велоспортом. Дітей
не маю. Познайомлюся із жінкою віком
до 45 років, не схильною до повноти,
одинокою або незалежною від дітей.
Бажано лучанкою. Живу і працюю у великому місті. Мої тел.: 0688404805,
0666937277.
ххх
Чоловік пенсійного віку, зріст 168
сантиметрів, вага 80 кілограмів, не питущий познайомиться з самотньою жінкою для сімейного життя, погоджуся на
переїзд. Мій тел. 0975181698.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної
зовнішності (57 років, зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій тел.
0988728167.

n Почуття славетних

«МОЖНА БУЛО Б ЖИТИ
ВЖЕ СПОКІЙНІШЕ, НЕ ЗАГЛЯДАТИ
У ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ»
І вишиванки для дітей мама Оля теж придбала.

Хліб у родині – тільки домашній.

«НУ ЯК БИ МИ ЖИЛИ БЕЗ СВОЇХ ДІТЕЙ?!»
Подружжя Ольги та Василя Свередів із Сьомаків Луцького району, маючи вже заміжню дочку,
взяло під опіку дітей, позбавлених батьківського піклування, і замінили їм тата й маму
Катерина ЗУБЧУК

«У МЕНЕ БУВ ДРУГИЙ ШЛЮБ,
А У ВАСИЛЯ — ПЕРШИЙ…»

У їхньому селі, до речі, аж п’ять родин,
які поділилися теплом із обділеними долею дітьми, — чи то створили прийомну
сім’ю, чи стали, як Свереди, опікунами.
Перш, як розповісти про цей феномен
на прикладі Ольги Василівни і Василя
Петровича, звичайно, треба зробити екскурс у минуле…
Родом із сусіднього села Городок,
Ольга, яка вивчилася в Горохові на зоотехніка, вийшла заміж і жила в Бубнові
Володимир–Волинського району. Але
у першому шлюбі, як кажуть, не склалося. Два роки, за словами жінки, прожила
в заміжжі, а третій «то вже був мукою».
Лише те, що донька росла, тримало —
«а може, наладиться?» Не наладилося…
Тож одного «прекрасного» дня вона зателефонувала батькам: «Заберіть мене,
бо нема життя».
— А в мами моєї — дванадцятеро дітей, — пригадує Ольга Василівна. — Вдома ще були молодші брати й сестри —
і я тут зі своїм «приданим». Побула місяць,
і мама каже: шукай роботу. Пішла я до голови колгоспу, бо ж училася за рахунок
господарства, то була надія, що не відмовить у працевлаштуванні.
Так у 24–літньому віці жінка стала завР
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ферми в Сьомаках. Тоді і познайомилася
зі своїм другим чоловіком. Василь Свереда, хлопець на два роки молодший
за неї, якраз із армії повернувся, слюсарем працював на фермі. У 1996–му вони
одружилися, взяли церковний шлюб.
Пішли жити в хатинку, яку колгосп купив
їм на виплату за 1000 доларів. Тож працювали і ще багато літ розраховувалися
за це житло.
— А дочка моя Даша, — розповідає
жінка, — стала Василеві за рідну, хоч офіційно і не удочеряв її (так обставини склалися). Я була налякана першим шлюбом,
проте виходити заміж вдруге не побоялася. Бо як без чоловіка в селі самій жінці?
Тож виорати треба, скосити… Але відразу
скажу: якби не було в душі симпатії, того
почуття, яке робить двох людей парою,
то не схотіла б ні того орача, ні косаря.
Це чиста правда.
«БОГ ПОДАРУВАВ НАМ ІВАНКА,
АЛЕ, НА ЖАЛЬ, ДУЖЕ СКОРО
Й ЗАБРАВ ЙОГО»

Побралися Свереди в 1996–му. Але
аж через сім років народився їхній син,
якого назвали Іваном. Жінка розповідає:
— Дочекалися. Тішилися дитям, бо ж
як би там не було, а у Василя — це первісток. До п’яти місяців усе було ніби добре.
І лікарі казали, що хлопчик розвивається нормально. А як минуло йому півроку, то почалися проблеми зі здоров’ям.
Слава Богу, підлікувалися. Нібито все наладилося. Я вже думала, що переросте,
як то буває. Але коли Ваня мав вісім літ,
то недуга нагадала про себе. Ми знову
потрапили в лікарню з інтоксикацією. Настала, як кажуть, чорна смуга в нашому
житті. Василь старався копійку якусь заробити, бо ж на лікування сина потрібні
були чималі гроші. Їздив і в Київ на заробітки, і в Санкт-Петербург. Коли Вані йшов
десятий рік, нас направили у столицю —
у дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит». Там і побачили вперше, що у нашого
сина — одна нирка. Не шукала я винних
у тому, чому в Луцьку цього не встановили (вже не зарадиш біді). Лікарі сказали Вані підбадьорливо, що одна нирка працює за дві. Живи, одне слово, але

пам’ятай про це. А він був дуже активний
хлопчик — такий собі живчик. У футбол
любив пограти, хоч я просила спокійніші
забави вибирати. У тринадцять років син
дуже виріс, взуття носив 42–го розміру.
Ми вже знали, якими ліками витягувати
його, коли була інтоксикація організму.
І того разу думали, що це просто чергове
загострення. На жаль, нирка відмовила.
2 серпня 2016–го, якраз на Іллі, нашого
Вані не стало…

краплею став
« Останньою
сон, який мені приснився.
Нібито до нас прийшли троє
діток. Як зараз бачу:
стоять два хлопчики
і дівчинка.

»

Про той день, коли хоронили сина —
рослого, гарного, Ольга Василівна
не може згадувати без сліз. Бо скільки б
часу не минуло, біль так і не стихає. Мабуть, пізнавши свою біду, люди стають
добріші, чутливіші до чужої. Ця думка
не залишала, коли ми спілкувалися з подружжям.
— Коли Вані було ще десять років, —
розповідає жінка, — то, знаючи про його
проблему зі здоров’ям, ми з чоловіком
мали намір узяти в сім’ю сиріт чи дітей,
позбавлених батьківського піклування.
А останньою краплю став мій сон. Нібито
до нас прийшло троє діток. Як зараз бачу:
стоять два хлопчики і дівчинка. Я їм говорю: «Раз прийшли, то вже залишайтеся, — розказуйте про себе». І так той сон
мене нагнітив, що я вернулася остаточно
до думки про прийомну сім’ю чи опікунство. Поговорили ми з Василем, і я поїхала до Луцька — у службу у справах дітей
райдержадміністрації. Довелося ще почекати, поки нам дали двох сестер–підлітків Валю і Світлану та їхнього брата
Юрка з Лучиць Луцького району. Дівчата
недовго в нас були. Світлана профтехучилище закінчила і, вже маючи 18 років,
заміж пішла. Валя, ставши повнолітньою,
перебралася в Лучиці — у батьківську хату

(вона теж уже має сім’ю). Відправляли ми
її з приданим — з отцем Валерієм, настоятелем нашого храму, бусом везли все
необхідне для життя — і посуд, і постіль,
і харчі. Майже три роки були ми опікунами
і для дівчинки Аліни, яку у 2015–му забрала мати, повернувшись із місць позбавлення волі. Я до цієї дитини душею приросла, мене вона мамою називала. І дуже
неохоче йшла від нас, але ми не могли
перечити біологічній матері, на боці якої
був закон.
2016–й подружжя називає дуже важким у їхньому житті. На той час у них було
уже п’ятеро дітей під опікою, ще й брата
та сестричку взяли — Максимка і Дашу
з Лаврова. І ось покинула їхній дім Світлана, Валя. А в серпні Ваня помер.
«ПЕРШ Я БУЛА «ТЬОТЯ ОЛЯ», А ПОТІМ
УЖЕ МЕНЕ МАМОЮ НАЗВАЛИ»

Сьогодні в подружжя Свередів під опікою троє дітей. Це Юрко, який з 2014–го
живе в сім’ї, і Даша та Максим — з 2015–
го. Ми приїхали в Сьомаки спеціально
в другій половині дня, щоб учні повернулися зі школи. Бо, звичайно, хотілося
почути, як їм живеться. У розмові жінка
пригадала, що цього літа на День захисту дітей у Лаврові проходив фестиваль
і їхню сім’ю запросили.
— Тоді, — каже Ольга Василівна, —
Дашу і Максимка я завела до їхньої бабусі. Вона доглядала онуків чотири роки,
але, мабуть, уже за віком їй це стало непосильним, тому й опинилися у притулку. Я на цю жінку, боронь Боже, поганого
слова не скажу — що могла, те дала малим. Тому й повела до неї, щоб побачилися. До речі, бабуся ще й батька їхнього
покликала. І він прийшов. «Ну, як вам там
живеться?» — ото все, що він спромігся
дочку й сина спитати…
Після почутого розумієш, як цим дітям хотілося родинного тепла. Не відразу вони назвали Ольгу Василівну мамою,
а Василя Петровича татом («перш ми
були «тьотя Оля» і «дядя Вася»), але дуже
скоро. Жінка могла б багато розповісти
про те, якою була, зокрема, Даша, коли
прийшла в їхній дім. Але про це вона воліє
згадувати якнайменше. Тільки каже: «Це

— Не секрет, що це моя ініціатива
взяти дітей під опіку, — зауважує Ольга
Василівна. — Василь не перечив, він просто мовчав. Зате тепер каже: «І що б ми
робили без наших дітей?» Можна було б
у такому віці (а літа вже до золотого ювілею біжать) і спокійніше жити. Для себе,
як мовиться. І не заглядати у шкільні підручники, переходячи з класу в клас. А доводиться. І у школі я буваю — за дітей, які
називають мене мамою, душа болить.
Не дай Бог, хтось їх образить, знаючи,
як вони опинилися у Сьомаках. І з батьками однокласників свого часу мала розмову, і з ровесниками Юрка, Даші, Максимка. Хотілося, щоб їх, новеньких, прийняли
і сприйняли як моїх рідних, яких не дам
скривдити.
А як же односельчани поставилися
до того, що подружжя Свередів узяло під
опіку дітей? З приводу цього Ольга Василівна висловилася так:
— По–різному: хтось із розумінням,
якщо вже не зі схваленням. А можна почути і таке: «Набрала дітей, бо грошей
хоче». Але ж не думають, що як отримаю
ті кошти, які держава виплачує, то на малих і витрачаю.
І мені хотілося заступитися за цю жінку й сказати тим, у кого язик повертається дорікнути: «Набрала…»: «А ви візьміть
хоч одного хлопчика чи дівчинку і спробуйте, що то за хліб». Це буде тільки вітатися, адже, на жаль, сиріт чи позбавлених
батьківського піклування є багато.
— Якби я вже мала таку розкіш за рахунок державних виплат, — говорить Ольга Василівна, — то хіба б ішла на роботу?
Сиділа б собі вдома. Але ж ні — працюю
в обласній інфекційній лікарні молодшою
медсестрою. Коли я на зміні, то чоловік
до школи дітей випровадить чи зустріне їх
після уроків, нагодує. Хлопці люблять біля
батька бути, коли він хазяйнує. Як мурує,
то й вони пробують класти цеглу і тішаться, що і в них виходить. А Даша вже біля
мене на кухні: роблю пироги чи вареники — і їй шматок тіста даю, щоб ліпила.
У житті все треба вміти.
А головне, виростаючи у родині, діти
бачать теплі стосунки батьків, взаємну
турботу, тож у майбутньому і самі будуть
готові до того, щоб створити свою сім’ю.
— У житті по–різному буває, — каже
жінка. — Хоч діти під опікою до повноліття, але, може, якраз хтось із них залишиться з нами і, ставши дорослим,
на старості і нас догляне. Я не виключаю
такий варіант, бо ж наша старша Даша
із сім’єю — у неї росте донька й син —
живе в Луцьку.
Як би не було, для подружжя Свередів
ці діти уже свої. І серце за них болітиме
завжди, бо не можна обірвати ту ниточку,
яка поєднала їхні душі. n

Вони досі залишаються в парі, бо нерозлучні перед Богом.

Івана Миколайчука
називали Ромео,
а його кохану
Марічку — Джульєттою
З розповіді Валентини Ковальської —
народної артистки України
исати про дорогих твоєму серцю людей нелегко
і надто відповідально,
особливо якщо знаєш когось
майже як самого себе. Тісно
контактуючи, багато дізнаєшся
про людину, її характер, звички,
спосіб життя. Отож моя названа рідня — Марія Миколайчук,
яку досі всі ми, родичі й друзі,
ласкаво називаємо Марічкою.
Вона, світловолоса, гордовита
і красива, вірна дружина незабутнього актора Івана Миколайчука, знаного не лише в Україні,
але й у всьому світі. Глибокому
оксамитовому тембру голосу

П

ввійшли Марічка, Ніна Матвієнко та я, а згодом воно стало
називатися «Золоті ключі».
Коли Іван склав іспити в Київському театральному інституті
імені Карпенка-Карого, Марічка
подарувала йому дві книги —
«Тіні забутих предків» Михайла
Коцюбинського і «Художник»
Тараса Шевченка. Щось містичне та загадкове було в цьому подарункові, що згодом
став пророчим. Адже ролі Івана
у фільмах «Тіні забутих предків», до якого Марічка записала
пісню «Ой глибокий колодязю»,
та «Сон» (обидві 1964) стали

ходить до могили з кам’яним козацьким
« Марічка
хрестом, як на побачення, на милу розмову,
за порадою…
»
Марічки стиха заздрили майже
всі співачки хору імені Григорія
Верьовки, а ми з Ніною Матвієнко дивилися на неї з побожністю.
Марічка з Іваном познайомилися в Чернівецькому
обласному українському музично-драматичному
театрі
імені Ольги Кобилянської.
Вистачило лише одного погляду, щоб дівчина назавжди потонула в Іванових очах,
як у пісні співається, «втопила
голівоньку у синєє море». Цю
пару всі дуже любили в театрі,
називали Ромео і Джульєттою,
бережно ставилися до них,
щоб випадковим словом не зашкодити зародженню прекрасного почуття. А потім переконались, що їхня любов
здолає всі випробування, що
вони плекають своє перше чисте кохання. Уявіть його силу,
якщо воно зігріває душу Марічки і тепер. Вона й донині
не забула жодної миті, прожитої разом, свято береже кожну
дрібничку, що нагадує про коханого…
Ми з Ніною Матвієнко побачили Івана у їхній попередній
квартирі в Києві, що на вулиці
Жилянській, на гостинах. Там
уперше втрьох заспівали пісню
«Ой попід гай зелененький брала вдова льон дрібненький»,
і з благословення Івана народилося тріо, до складу якого

справді тріумфальними.
Марічка завжди була поруч,
навіть залишила роботу в хорі
імені Григорія Верьовки, щоб
бути з коханим, коли він захворів.
3 серпня 1987 року небо
розкололося, щоб полити землю своїми слізьми, адже треба було ховати сина Буковини
Івана Миколайчука. Під зливним дощем прощалася з ним
його Марія, його родина, вся
Україна. Тепер Марічка ходить до могили з кам’яним козацьким хрестом і висіченими
на ньому словами: «Ой устань,
козаче, устань, молоденький,
по діброві ходить-блудить твій
кінь вороненький! Ой нехай
він ходить, нехай собі блудить,
прийде тая годинонька, що він
мене збудить!», як на побачення, на милу розмову, за порадою…
Пролетіли роки, і хоч тепер
Іван — на Небі, а Марічка —
на землі, вони залишаються
в парі, бо нерозлучні перед
Богом. Вклоняємося їм за любов і вірність до свого рідного
краю, за Маріччині буковинські
пісні, пройняті і радістю життя, і тугою за тим, що не збулося, за Іванові феноменальні
кіноролі, які своєю етнічною
сутністю, ментальністю пробуджують національний дух українців. n
Джерело: Razom Media
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ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

Вітаємо!

n Козацького роду!

Берегині нації і держави —
завжди на передовій
У Палаці культури Луцька відбулися урочистості з нагоди
100-річчя Союзу українок
Фото Ірини НАДЮКОВОЇ.

Євгенія СОМОВА

сеукраїнська добровільна
громадськопрос вітницька організація з часу заснування
гідно представляла українських жінок на міжнародних
форумах. Її голова Мілена
Рудницька першою сповістила на засіданні Ліги націй про голодомор у країні.
1939-го більшовицька влада заборонила діяльність
організації. Свою роботу вона відновила лише у
1991-му.
Виступаючи на урочистостях із нагоди 100-річчя
від дня її заснування, голова Всеукраїнської ГО «Союз
українок» Орислава Хомик
повідомила, що завдяки зусиллям членкинь Верховна
Рада торік прийняла постанову про відзначення ювілею на державному рівні.
Вона наголосила, що союзянки відстоювали українську мову, виховання молоді
на патріотичних принципах.
Нині завдання і мета організації — залишилися тими ж,
які були сто літ тому.
— Ми об’єдналися навколо національної ідеї, зберегли звичаї, традиції народу і
примножуємо їх, — сказала
вона. — Під час війни з ворогом наша планова робота
поступилася волонтерській
допомозі родинам загиблих.
Пані Орислава розповіла, що разом із ковельськими волонтерами та головою
Устилузької організації Ніною Гук об’їздила всю лінію
фронту, відвідала місто Щастя, де понад 160 жінок написали заяви про вступ до
організації. Зазначимо, що
нині на Волині діють міські
й районні філії та осередки Союзу. Їхня діяльність
спрямована на національне,
духовне відродження, відновлення історичної пам’яті
народу, його традицій, звичаїв, культури, споконвічної
шляхетності. Майже сто жінок об’єднує Союз українок
у Володимирі-Волинському, який десять літ очолює
Віра Чайковська-Тарликова.
Цьогоріч її обрали ще й заступником голови Всеукраїнської ГО «Союз українок».

www.volyn.com.ua
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Устилужанкам Ніні Гук (зліва) та Ориславі Сидорчук
не байдужа доля України.

Членкині філії проводять
просвітницьку роботу серед
молоді, започаткували в місті святкування Дня матері.
Збирають і відправляють
у зону провення ООС продукти, кошти на лікування
бійців, плетуть маскувальні
сітки тощо. Нині збирають
підписи під листом-зверненням до Вселенського
патріарха Варфоломія, щоб
протидіяти спробам УПЦ

«

між місцевими дітьми та ровесниками з Устилуга.
Привітати
волинських
союзянок зі святом приїхали посестри із Рівненщини,
Закарпаття, Тернопільщини,
Чернівців. За небайдужість,
активність у громадському
житті їм дякували представники обласної і міської влади,
духовенства,
громадських
організацій. Щирі вітання
адресували народні депу-

Під час війни з ворогом планова робота
союзянок поступилася волонтерській допомозі
родинам загиблих.

»

Московського патріархату
не допустити отримання Томосу про автокефалію.
Чималий внесок у відродження української духовності, національних ідеалів, єднання Заходу і Сходу
України робить й Устилузький осередок організації.
Його членкині возили на
Схід гуманітарну допомогу.
Після їхнього від’їзду в мешканців залишилися теплі
спогади і кущ калини, посаджений біля школи села
Тепле поблизу містечка Щастя, зав’язалося листування

тати Ірина Констанкевич та
Ігор Лапін. А керуючий Волинською єпархією УПЦ КП
митрополит Луцький та Волинський Михаїл відзначив
церковними нагородами голову Союзу українок Волині
Любов Ганейчук, заступника
голови всеукраїнської організації Віру Чайковську-Тарликову та референтку голови
Ориславу Сидорчук.
Учасники урочистої академії поклали квіти до стели Героїв Небесної сотні та
воїнів, які загинули на Сході
України. n

l 46 ВІЛ-інфікованих дітей проживає на Волині. За 11 місяців 2018-го
від ВІЛ-інфікованих матерів народилось 27 немовлят. Від СНІДу цього
року померло 46 хворих. Поширеність
ВІЛ у Волинській області становить
212,02 на 100 тис. населення, що
в 1,6 раза нижче середньоукраїнського
показника. Найскладніша ситуація в
Нововолинську, Володимирі-Волинському, Луцьку та в Ковельському і
Ківерцівському районах.

1 грудня золотий ювілей святкуватиме турботливий син, коханий чоловік,
люблячий тато, хороший брат, житель
села Баїв Луцького району
Святослав Анатолійович
КРИВИЧ.
Тобі 50 — не так уже й багато, всього лиш тридцять після двадцяти. Неначе
вчора ходив до школи, активістом був завжди. Тож хай
роки летять за роками, за тим, що пройшло, — не тужи,
тому, хто образив словами, ти лагідне слово скажи.
Сьогодні, в цей день ювілейний,
Ми хочем тобі побажати,
Щоб радість тебе не лишала,
А горя ніколи не знати.
Щоб повнилась чаша достатком,
Добро та здоров’я були,
Щоб рідні та друзі тебе поважали,
А сльози від щастя текли.
З любов’ю
тато Анатолій Іванович,
мама Тетяна Демидівна,
дружина Світлана, сини Павло,
Петро, брат Андрій з дружиною
Іванною та дочкою Христиною.
Ювілейний день народження відзначає сьогодні чудова жінка, любляча мама,
бабуся, хороша людина, жителька села
Піддубці Луцького району
Олена Андріївна
ДУДКА.
Шановна ювілярко, вітаємо з днем народження! Цінуємо щедрість вашого серця, терпіння і розуміння, любов до дітей. Вас люблять,
шанують діти і батьки. Дякуємо вам і бажаємо здоров’я, щастя, миру, успіхів у роботі та усього найкращого. Нехай вас оточують повага і любов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність
і людська вдячність. Сила зерна —
в його врожайності, сила людини —
в умінні працювати з людьми.
З повагою
та найкращими побажаннями
сім’я Лампік.

Р Е К Л А М А

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

м. Луцьк.
Тел. 050 736 93 28.
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ОХОРОННИКІВ
ТА ОХОРОННИЦЬ.

Метод роботи — стаціонарний та вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта) забезпечує підприємство.

Звертатись за тел.: 067 361 88 59,
067 361 47 27.

:)) Анекдоти
Сержант кричить перед
взводом солдатiв:
— І хто цей жартівник,
який пояснив моїй нареченій,
що
лички
на
погонах
означають кількість дітей?

На метр за добу знизився
рівень води в річці Путилівка на
території Національного природного парку «Цуманська пуща».
Місцеві природоохоронці вважають,
що це екологічне лихо, а заподіяли його, коли почали ремонтувати
шлюз і відкрили дамбу, яка і регулює
рівень води. Однак припинити цей
процес волиняни не можуть, адже
шлюз розміщений на території Рівненської області.

l

:) :) :)
П’яний чоловiк повертається вночі додому. Входить
у двір, а з будки вискакує
собака і починає на нього
гавкати.
— Тихо, дурню, дружина
прокинеться, де ти тоді
спатимеш? n

l Відомий журналіст Костянтин
Грубич із телевізійною групою «ТСН»
каналу «1+1» побував у районному
будинку культури імені М.П. Ковальова в Ківерцях. Тут відбулася творча
зустріч місцевого Народного аматорського фольклорного ансамблю «Толока» з фольклорним ансамблем «Заграй
Ярочка» з Волновахи Донецької області.
Окрім відвідин туристичних місць, гості
записали старовинні пісні у селі Домашів
Ківерцівського району.n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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

НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продається 4-кімнатна квартира

l Продається автомобіль ВАЗ-2107,
2002 р. в., пробіг — 35 тис. км, у дуже
доброму стані. Тел. 068 24 47 512.
l Продається балка від автомобіля «Рено Трафік» (з дисками). Можлива доставка. Тел.: 067 75 35 548,
050 19 39 526.
l Продається автомобіль «Черрі Амулет», 2008 р. в., бежевий колір, 1.6, газ/бензин (газ Євро 4),
у доброму стані. Ціна 100 000 грн.
Тел. 095 37 62 404.
l Продається автомобіль ВАЗ-2106,
1988 р. в., у доброму стані, двигун
1.3, бензин, бежевий колір, 4-КПП.
Ціна 21 000 грн. Тел. 095 74 47 487.
l Продається автомобіль «Фольксваген Гольф» (універсал), 2003 р.
в., у доброму стані, темно-синій
колір, литовська реєстрація, щойно пригнаний. Ціна договірна.
Тел. 099 73 11 823.
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.

(76.5 кв. м). Ціна договірна (м.Нововолинськ). Тел.: 068 28 21 266,
095 89 60 728.
l У с. Тарасове Луцького району продається житловий будинок
(119 кв. м). Є усі комунікації, два
гаражі, огорожа, 0.25 га присадибної ділянки. Ціна за домовленістю.
Тел. 067 49 82 214.
l Продається цегляний будинок
з усіма надвірними спорудами. Є газ,
парове опалення, вода, 0.30 га землі (с. Шклинь Горохівського району).
Тел. 066 52 00 992.
l Продається у с. Бережці Любомльського району будинок з усіма
зручностями. Є 2 хліви, льох, криниця, свердловина, садок, город.
На подвір’ї — шлакоблочний будинок (3 кімнати). Тел.: 095 77 19 106,
050 97 47 451.
l Продається житловий будинок
(4 кімнати, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня кухня, льох, хлів,
город. Усе приватизоване. Подвір’я
заасфальтоване, є можливість добудови (м. Берестечко Горохівського району). Тел. 050 65 76 225.

l Продається однокімнатна квартира в центрі Луцька (вул. Яровиця,
недалеко від кінотеатру «Промінь»).
Тел. 073 20 50 867.
l Продається житловий будинок
(80 кв. м, 4 кімнати, газовий котел,
вода, у доброму стані, готовий до заселення). Є господарські споруди,
земельна ділянка (30 соток). Ціна договірна (м. Берестечко Горохівського
району). Тел. 050 41 71 725.
l Продається хата в селі Маковичі
Турійського району. Є 1 га городу, все
приватизоване. Тел. 096 17 56 571 (з
11.00 до 16.00).
l Продається цегляний будинок
(3 кімнати, кухня, коридор, веранда).
На подвір’ї — хлів, криниця, мурований льох. Є 15 соток приватизованої землі (м. Берестечко Горохівського району). Тел.: 066 42 73 588,
068 51 41 400.
l Куплю будь–яку будівлю з червоної цегли (під розбір). Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продаються трактори Т-40,
Т-40 АМ у доброму технічному стані. Ціна від 65 000 грн. Можлива доставка (Любешівський район). Тел.:
066 11 43 935, 098 76 83 077.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15, 17, 20, 26, 30 анкерів), а також
з двома баками «Норстен», «Сімула»;
копачки тракторні «Кромаг», «Шмутцер», «Кухман», грабарки «сонечко»,
картоплекомбайни «Хассія», «Болько»; насіння сої. Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
l Продається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продається
зернозбиральний
комбайн «Клаас Протектор», шир.
жатки — 3.7 м. Тел. 066 96 94 045.
l Продам
трактори:
МТЗ-80,
1994 р. в.; Т-25, 1990 р. в., привезені з Польщі, у доброму стані.
Ціна договірна. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
l Продається недорого трактор

Т-40 АМ (Любешівський район). Тел.:
066 34 56 267, 098 64 06 233.
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 Т-25, привезений з Польщі, у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
l Недорого
продається
трактор Т-25, привезений з-за кордону,
у дуже доброму технічному стані. Тел.:
066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продам трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Недорого. Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
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 Продається водонапірна башта.
Тел. 066 33 50 630.
l Продам сирі соснові дошки (різних
розмірів). Можлива доставка. Тел.:
096 38 00 894, 099 02 86 022.
l Продам детальну схему монтажу електронагрівального приладу
на електролампочках (запатентована). Тел.: 095 52 25 436, 096 76 20 148.
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 піноблоки (20х30х60,

29 листопада 2018 Четвер

12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353,
067 72 82 946.
l Продам: 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: дрова рубані (твердої породи), жом, торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам: жом, дрова рубані, пісок,
щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел. 099 62 16 400.
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
у
Ківерцівському районі добра телиця (9 міс.).
Тел. 098 77 10 669.
l Недорого
продається
спокійна робоча кобила (12 років).
Тел. 095 68 11 875.
l Продам корову (тільна 6-м телям,
отел у лютому), телицю (1 рік 5 міс.),
бичка (1 рік 5 міс., на запліднення).
Ціна договірна (Турійський район).
Тел.: 068 00 23 127, 063 43 60 773.
l Продається у с. Мирне Горохівського району робочий кінь (8 років).
Тел. 096 81 00 399.
l Продається робоча кобила (8 років). Тел. 067 14 67 698.
l Продається кінь (15 років) у с.
Новосілки Маневицького району.
Ціна договірна. Тел.: 099 50 17 239,
097 82 82 531, 099 22 95 349.
l Куплю
коней,
ВРХ.
Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.

l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Продам німецьку вівчарку (1,2 міс.,
можливі доставка, бартер). Тел.:
067 75 35 548, 050 19 39 526.

ПОСЛУГИ
l Пробурюю

свердловини.
Ремонтую, діагностую, встановлюю
міні–башти, глибинні насоси, труби обсадні, свердловинні, помпи.
А також продам бочки пластмасові на 100–150–240–1 000 л («куби»),
4–сезонну тепличну плівку (шир. —
6, 8, 12 м, польське виробництво).
Тел.: 050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Перекриваю дахи, мурую стіни
з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків. Тел. 096 42 24 834.

ПАМ’ЯТАЄМО,
ЛЮБИМО, СУМУЄМО

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також під замовлення):
балки, крокви, дошки обрізні та необрізні, рейки
монтажні. Вироби з дерева під замовлення.
Доставка.
Тел.: 0976492371, 0991813332.

ПП БУРМАКА Н. П.

1 та 8 грудня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування T анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75N11N75, 20N05N55, моб.: 095N808N20N53,
098N388N88N36, 063N241N25N51.
м. Рівне, тел. (0362) 43N57N58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63N16N16, 63N25N28.

Ліцензія Серія АВ № 539362
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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.

Колектив ОЗЗСО
«Жидичинський ліцей
Жидичинської сільської
ради Ківерцівського району Волинської області»
висловлює щирі співчуття
колезі Г. Ю. Лавренюк та
її родині з приводу тяжкої
втрати —
смерті
батька.
Вічна
йому
пам’ять і Царство
Небесне.
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ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО РАЗОМ!
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n Редакційна акція

Подарунок передплатнику «Газети Волинь»
вручив представник Адміністрації Президента
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Закінчення. Початок на с. 1
Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

також разом скрашувати сірі
будні, адже акція для передплатників, де розігрується багато подарунків, триватиме і надалі! Ви
уже можете надсилати документи або
їхні копії про передплату «Газети Волинь», «Цікавої газети на вихідні» або
комплекту із цих часописів (так, до
речі, значно дешевше) на адресу редакції. Листи прийматимемо до кінця
січня 2019–го. Наступного року плануємо три жеребкування — спочатку
для річних передплатників, а потім
для тих, хто виписав газету на перше
та друге півріччя («річники» братимуть
участь у всіх розіграшах). У листах,

А

Дякуємо подружжю Павліків за любов
до нашої газети та бажаємо,
щоб мікрохвильова піч прослужила довго!

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
СЕРЕД ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
ДРУГОГО ПІВРІЧЧЯ
«ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ»:

Мікрохвильова піч
Павлік М.А. (с. Брани Горохівського р-ну).

М’ясорубка електрична
Комар О. С. (с. Корост Сарненського р-ну).

Ольга Комар із села
« АКорост
Сарненського району

500 грн

Рівненської області виграла
головний подарунок для
читачів Рівненщини та
решти України — електричну
м’ясорубку.

Шпірук Ф.А. (с. Раків Ліс Камінь-Каширського р-ну), Назаров
Г.Г. (смт Колки Маневицького р-ну).

Приємна місія: представник Адміністрації Президента Олександр Бухтатий (ліворуч)
та головний редактор «Газети Волинь» Олександр Згоранець
оголошують, кому дістався головний приз.

»

будь ласка, вказуйте свій номер телефону – це пришвидшить отримання
виграшу.
А сьогодні ми починаємо друкувати прізвища читачів, які стали власниками подарунків за результатами
акції для передплатників другого пів-

річчя. Знайшли своє прізвище —
телефонуйте: (096) 7841812, (050)
0760244.
Серед них є і Ольга Комар із села
Корост Сарненського району Рівненської області. До неї звертаємось із
особливими вітаннями, адже вона виграла головний подарунок для читачів
Рівненщини та решти України — електричну м’ясорубку. Хай наш приз довго
прослужить, а ми старатимемось і надалі вас не розчаровувати та творити
цікаву газету.

250 грн
Генда М.В. (с. Гряди Іваничівського р-ну), Шевчук Н.А.
(с.
Карпилівка
Ківерцівського
р-ну), Хрупчик Л.В. (смт Любешів,
вул. Я. Галана, 65), Балик Н.Є.
(с.
Підбереззя
Горохівського
р-ну), Каліщук В.Г. (с. Тумин Локачинського р-ну), Сичик Г. О.
(с. Прислуч Березнівського р-ну),
Корзун М. М. (с. Княгинин Дубенського р-ну).
Продовження списку –
в наступному номері.

А ще — не пропустіть дві новинки
від творців «Газети Волинь» – місячники «Так ніхто не кохав» про любов і
сім’ю та «Читанку для всіх» із порадами
на кожен день. Їхня вартість — усього 5
гривень на місяць! Похвалимось: другі
номери наших «новачків» сьогодні гаряченькими теж доставили до редакції, а надалі вони надійдуть у продаж.
Хто хоче отримати найсвіжіші
«Читанку для всіх» і «Так ніхто не кохав» — звертайтеся до вашої листоноші.

* — Під подарунком мається на увазі
придбання товару за 0,01 грн з ПДВ.
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ПЕРЕДПЛАТА
НА «ГАЗЕТУ ВОЛИНЬ» У 2019 РОЦІ
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

вона є дешевшою –
378 грн 93 коп.
Фото tsn.ua.
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Фото bbc.com.

n Знай наших!

Нарешті не стало
душогуба,
який закатував
107 людей 4 »
с.

n Цитатник
Володимир ГРОЙСМАН,
прем’єр-міністр, про те, наскільки
можуть зрости ціни на комунальні
послуги:

Фото ukr.media.

І ХТО КАЗАВ,
ЩО УСИК
БЕЗУДАРНИЙ?
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі
зі
українець Олександр Усик здобув приголомшливо
шливо
видовищну перемогу над британцем Тоні Белью
ью
(на фото) і захистив свої чемпіонські пояси
за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO

Наш козак не просто захистив
чемпіонські пояси — він змусив
боксерський світ захоплюватися.

Усик, звісно, не був би Усиком,
якби знову не утнув щось «політ-неСергій ХОМІНСЬКИЙ
За оприлюдненими згодом даними однозначне». Цього разу (хоча вже
із суддівських записок, після семи й не вперше) це було зображення
рештою, численні експерти раундів очковий перед вів якраз Олександра Невського — персо(а експертами з боксу ще з ча- британець (двоє суддів віддавали нажа з типово «російського» прасів «злету» на профі-рингу перевагу йому, а третій схилявся вослав’я — на футболці, в якій Усик
братів Кличків є чи не абсолютна до проміжної нічиєї). Проте у вось- вийшов на ринг. Проте може вже й
більшість українців) пророкували мій трихвилинці наш Сашко учве- не треба аж так «прискіпуватися»
перемогу нашому козарлюзі. Єди- рив щось неймовірне! Він відпра- до Сашка?
Тим часом Тоні Белью, трохи
не, чого радили остерігатися укра- вив Тоні Белью на підлогу — та ще й
їнцю, — це нокаутуючого удару су- так, що рефері відразу зупинив оговтавшись від нокауту, взявся…
поєдинок! Перемога українця бли- всіляко вихваляти Олександра Усиперника.
У тому ж, що Усик «перебоксує» скучим нокаутом, а всі, хто називав ка, багато разів цілував українця
Белью, не сумнівався, здавало- його «безударним» боксером, без- в голову й бажав усіляких успіхів
у майбутньому. n
ся, ніхто. А вийшло якраз навпаки! застережно присоромлені!

З

«

Пряма мова
Тоні БЕЛЬЮ,
суперник Олександра Усика:

Я вичавив із себе максимум,
проте переді мною був винятковий суперник. Олександр Усик —
найкращий, з ким мені доводилося виходити
на ринг. Його майстерність і боксерський
інтелект навіть годі з кимось порівнювати.

»

Девід ХЕЙ, відомий
британський боксер:

Усик — номер один у світі.
Він кращий, і щодо цього немає
жодних сумнівів.

Ще про спорт — на с. 9

і на сайті volyn.com.ua
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Коли я чую, що тарифи на тепло і воду
можуть зрости на 70%, у мене питання:
з якого дива це має відбутися?
Люди повинні зрозуміти, що
питання ціни газу – важливе
для формування тарифів.
Але якщо газ подорожчав
на 23%, то тарифи на тепло
мають підвищуватися
не більш ніж на 16%.

»

Вітаємо!

Мати квіти посадила
Під віконцем біля хати,
Hаче діти, тії квіти
Стала доглядати.
Діточок, як квіточок,
Цілий вік ростила,
Hедоїла, недоспала…
Звідки в мами сила?
Із любові, із серденька,
Із теплого літа…
Hаша матінка в родині
Hаче сонце світить!
Уся велика родина вітає з ювілеєм берегиню
сімейного вогнища
Ганну Михайлівну
БОРОХ.
Ви прожили ці роки з гідністю. Ми, діти, вже стали
дорослими, але ви для нас ні на крапельку не змінилися.
Як і раніше, усміхаєтеся тією світлою усмішкою, яку
ми пам’ятаємо з дитячих років. Ваше найбільше
багатство — щасливі, успішні діти та внуки. Дякуємо вам,
люба матусю і бабусю, за всю турботу, любов, мудрість.
Залишається тільки побажати міцного здоров’я і щоб
на наступний ювілей знову у вас зібралася вся
ррідня. А внуки нехай уже вам подарують
правнуків, яким ви передасте
свою любов і добро. Згодом —
праправнукам.
Всього, що найкращого
в світі буває,
Для вас, наша люба,
ми щиро бажаєм.
Невтомні руки ми ваші цілуєм
І щирі вітання усі вам даруєм.

Передплатний індекс
«ВОЛИНІ-НОВОЇ» ДЛЯ ІНШИХ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ – 61136

с. 3, 11

Цікав а
с.с 11

Вітаємо!

Фото Сергія НАУМУКА.

м

Коли найважче,
помоліться
до Юди Тадея

«Ярмоленко,
тобі впадло
відповісти
ю?»
р д ю мовою
рідно

автотрас
останнім часом
секрет, що наші
Ні для кого не для сумних жартів, адже критичної
м
ся, а досягнув
стали приводо
я розбиті та
просто погіршив
їхній стан не нинішньому уряду дісталис
» автівки
межі. У спадок зруйновані шляхи, які «вбивали
місцями вщент
с.
українців

n Зустріч із минули

а сільського
Дня працівник
ступенів
З нагоди
ЗОШ І — ІІІ ів ТзОВ
тва колектив
працівник
господарс
госп
,
щиро вітає
села Шклиньта їхнього мудрого керівника
е»
«Городищ
«Гор
літери
Людину
Люди з великої
ОлександровичаКА.
Анатолія
А
НИКОНЮ
свято,
На порозі ваше
і увесь наш колектив
багато
Зичить радості
жнив!
і завжди врожайних
я вам доля,
Хай всміхаєтьсхай несе!
тільки радість Анатолій,
Наш шановний все!
за
щиро дякуєм
щось у школі
Як зламалось тече…
чи зірвало, чи
ніколи
Не відмовили
не болять!
і підставили плече!
руки хай ніколи
Золоті, завзяті ься внуки
Хай не втомлюют радість й щастя дарувать!

+
l ГЕРОЇ НАШОГО

l КРУТИЙ ЧУВАК

у наших руках

опиниться не

..

один такий артефакт.

СЛІДАМИ КОРОЛЯ
ДАНИЛА

»

,
те, вигадуйте
Пліткуйте, домислюй
все ОK!
а в нас насправді

на вих ідн

8 листопада

(49) Ціна 5 грн
2018 року №45

Фото Олександра

МОРДЕРЕРА.

ЧАСУ

исного Угровська
я городища літоп
Під час обстеженн житності XII–ХІІІ століть с. 18
знайдено старо
РЕКЛАМА
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770-770

Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß

ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²

До 04.12.201
Увага! АКЦІЯ!
знижено в 2 рази.
ціну на книгу
послуги).
(плюс поштові
ми:
35 грн 20 грн
можна за телефона
.
Замовити книгу
; (044) 333-66-92
; (050) 848-97-89
(067) 854-90-60

Юрій Вороний
провів пересадку
нирки ще 85 років
тому
тому

Кому Олег Винник
присвятив пісню
«Ніно», якщо його єю?
дружину звуть Таїсі и

Г А З Е Т Аі

?

—
ÍÀÇÀÂÆÄÈ
ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ
Ç
ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
ÏÎÇÁÓÄÜÑß
ÔåäîÌåíå çâóòü Â³êòîð òîìó
Äîáðîãî äíÿ!
ì³ñÿö³â
ðîêè. Äåê³ëüêà ÷îëîâ³êà».
ðîâè÷, ìåí³ 62
«Äðóãå ñåðöå
¿
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãóëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî
òà ËîÌîæó ñêàçàòè
– ë³êàðÿì ²ùóêó
àâòîðàì
¿¿
àö³ÿìè ç
âäÿ÷íîñò³
âøèñü ðåêîìåíä
ïðîñòàòèòó,
áàíîâó. Ñêîðèñòà
ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ
ïî 7-8
êíèãè, ÿ çà äâà
å ñïëþ (ðàí³øå
ïðî áîë³
íàáàãàòî ñïîê³éí³ø
ó òóàëåò), çàáóâ
ïîðàç³â çà í³÷ á³ãàâ
÷îëîâ³êîì –
é â³ä÷óâ ñåáå
â ïðîìåæèí³
â ìåíå
ó ìîëîäîãî.
õâîð³òè íà çàñòóäó, ó êíèç³
òåíö³ÿ íèí³, ÿê
ùî ïåðåñòàâ
îâàíèé
ìåòîä, çàïðîïîí ðîê³â òîìó,
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ,
ñÿ,
Âèÿâëÿºòü
2000
â³äîìèé á³ëüøå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò.
ïðèðîä÷îëîâ³êà», áóâ
â³í ïîâí³ñòþ
«Äðóãå ñåðöå
íàø³ ïðåäêè,
êîðèñòóâàëèñÿ
íà ñîá³.
íèì óñï³øíî
³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ
íèé, à éîãî åôåêòèâí
8 р.

Фото clutch.ua.
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ÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß

ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍ
Ï
ÏÐ
За кілька хвилин

«ЦІКАВА ГАЗЕТА
А
НА ВИХІДНІ»

Фото glavcom.ua.

років усі
Протягом п’яти їни будуть
обласні центри Укра
ми дорогами
з’єднані добротни и вже давно

2018 року
Четвер 15 листопадаЦіна 6 грн
№85 (16 480)

грн
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Інна ПІЛЮК

інтерв’ю,
зголошує ться на то одразу
Олег Винник не часто
ться порозмовляти,
особисте
а якщо і погоджує
на запитання про
попереджає, що Цим самим він неабияк
не відповідатиме. журналіс тів до розкриттяби
І хоч як
підігрівав інтерес
приватного життя. али ці
таємниць свогокоманда
не приховув
співак та його нещодавно стали відомими е —
секрети, вони и прихильників, а найбільш
і дуже здивувал
прихильниць артиста

На м 1 р ік

із Алчевська.

6 місяців – 257 грн 64 коп.
12 місяців – 515 грн 28 коп.

с. 3

l НАРЕШТІ!

“

»

Увага, річна

»

Відлетів у пекло
«пологівський
маніяк», який
убивав 25 років

ГА З Е ТА
на вих ідні

l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

передплата комплекту
«Газета Волинь»
плюс «Цікава газета
на вихідні» – значно
дешевша і становить
496 грн 11 коп.
Його індекс
для Волині – 60305,
індекс для Рівненщини –
60314.

Василь РОГУЦЬКИЙ
Перше убивство Ткач
скоїв 1980 року в Криму —
задушив і зґвалтував молоду
СМЕРТЬ, ЯКІЙ РАДІЮТЬ
5 листопада у віці 66 літ жінку. Стверджував, що після
від серцевої недостатності цього зателефонував до міпомер так званий «поло- ліції і зізнався в усьому, але
гівський» (або «павлоград- йому не повірили.
Із Криму душогуб песький») маніяк Сергій Ткач,
який відбував довічне ув’яз- реїхав у Павлоград Дніобласті.
нення у Житомирській коло- пропетровської
нії № 8.
Тут він скоїв найбільше
Доведено, що нелюд злочинів. Більшість жертв
позбавив життя щонаймен- маніяка — діти. Так, 31 жовтше 37 осіб, але сам він пе- ня 1984 року він задушив
реконував, що на його ра- і зґвалтував 10-літню Олю

«В якийсь період жінка приходить до розуміння, що поряд повинен бути чоловік, який стане з нею одним цілим».

В серці скрипалі, то відлуння мрій,
Відчайдушний крок в майбутнє!
Лагідний твій сміх знов приніс весну,
Паростком пробивсь у моїй душі.
Каменем була, а зараз, як папір,
Крихітний літак цілує небокрай,
Де з’явились ми.

Оксана КОВАЛЕНКО

«ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ТОМУ
І НАЗИВАЄТЬСЯ ОСОБИСТИМ»

Вона принесла всесвітню славу
Україні, посівши перше місце на Євробаченні-2016: світ почув пісню-долю
«1944» про злигодні кримських та-

За цей час замість Сергія Ткача
(на фото) засудили 9 невинних
людей, один із заарештованих
повісився

Фото tsn.ua.

Джамала — про свій другий шлюб:
«Я ДУЖЕ ВДЯЧНА БОГУ ЗА ЦЮ ЛЮБОВ!»

Цю пісню слухав публічно СеїтБекір Сулейманов, наречений
Сусани Джамаладінової, знаної
як Джамала. Як воно ведеться
чоловікові, якому присвячено таку
пісню?! Та не просто пісню, а піснюклятву! Чи багато закоханих дають
її одне одному тепер, у ХХІ столітті?
А як ведеться жінці, до кожного
руху якої прикуті сотні тисяч пар
очей?

Фото unian.ua.

»

“

ногу в АТО,
Шахтар втратив ання і себе у спорті
ці,
але знайшов кох
сюк відкладає мили

жете передплатити «Газету Волинь» у комплекті із «Цікавою
газетою на вихідні», з якою маєте можливість ознайомитись у
відділеннях зв’язку та у своєї листоноші. Передплатний індекс
комплекту «Газета Волинь» плюс
«Цікава газета на вихідні» для Волині – 60306,
індекс для Рівненщини –
60313.
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 42 грн 94 коп.
3 місяці – 128 грн 82 коп.

Найбільша наша
проблема…
ЖАБА!
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колЮТЬ
РАЗОМ ВИСТУПА
на фермі місцевогоселян,
НА СЦЕНІ ТА…
госпу. За словами разом
ЗБИРАЮТЬ БУЛЬБУ
Таїсія й Олег часто
Виявляється, екранний навідуються на батьківсебе
має дружиПоводять вони
мачо насправді
виховують щину. просто: і картоплю
ну і вони разом
ента. дуже
ли мамі
дорослого сина-студ — на городі допомага
маижніше
І що найдивов Винника вибирати, і в місцевий
Олега
любов
її захищати
у якомусь
віднайшли не
в Україні, то повинен
заміському
«Коли я народився
закритому
а там,
Мама співака
зірковому будинку, я, —
ала на
працюв
де ніхто й не сподівавс
Косцені.
поруч із ним на називає
фермі місцевого
хана Винника (він
)
у.
дружиною
не
а
колгосп
так,
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«Ми, кримські татари, багато чого здобули за часів незалежності України.
Мати можливість залишатися собою — це щастя!»

тар. Джамалу стали називати нашою, фантазувала на питання, про якого чоа ще приглядалися, як вона одягаєть- ловіка мріє («…має бути симпатичним,
ся, що п’є і їсть, з ким зустрічається… Їй із виразними очима, густими кучерями,
було приємно, та вона не вважала, що сильним, цілеспрямованим, уважним,
Євробачення має стати збільшуваль- не повинен боятися життєвих трудноною лінзою для її душі. Можна уявити щів…») і одночасно захищалася: «Осоїї думки після прочитання у пресі за- бисте життя тому і називається словом
головків на кшталт «Співачка Джамала «особисте».
продемонструвала романтичний образ
у компанії бойфренда». Тому іронічно
Закінчення на с. 6

»

“

Усього в Павлограді від його рук
загинули близько 50 осіб. Потім маніяк
переїхав у Пологи Запорізької області
і продовжив свої чорні справи там.
Останній його жертві було дев’ять років.

хунку — 107 жертв. Докази
щодо останнього убивства
досі збирає прокуратура.
Галина Попугаєва, мати
13-літньої жертви, яку позбавив життя Ткач, зізналася
журналістам ТСН: на його
смерть чекала 28 років. Про
те, що душа убивці відлетіла в пекло, жінка дізналась
у свій день народження.
Смерть маніяка вона назвала
доказом того, що справедливість на світі є. Після першого
душогубства прийшов із повинною, але йому… не повірили.
Сергій Ткач родом із Росії. Якийсь час він працював
у міліції на посаді криміналіста, звідки його звільнили
за фальсифікації. Навички,
набуті ним на цій роботі, згодом допомагали йому приховувати злочини.

Дмитренко в руїнах колишнього маслозаводу, взявши
на пам’ять її нотний зошит,
який потім у нього знайшли. Іноді жертвами ставали
і молоді дівчата — не старше 20 років. Зазвичай Ткач
спочатку душив, а вже потім
ґвалтував.
Усього в Павлограді від
його рук загинули близько
50 осіб. Потім маніяк перебрався у Пологи Запорізької області і продовжив свої
чорні справи там. Останній
його жертві було дев’ять
років. Він вбив її на березі
місцевої річки. Коли дівчинку стали шукати, тутешній
житель розповів міліції, що
бачив, як Ткач купався з нею
та її друзями.

Закінчення на с. 4
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Номер ефективної реклами — 770-770

Подвійний
удар Тайсона
– і німцям
капут!

16

телеканалів

У вівторок завдяки
голам бразильських
легіонерів донецький
«Шахтар» здобуває
першу перемогу, і, якщо
12 грудня завдасть у
Харкові першої поразки
французькому «Ліону»,
Паулу Фонсеці знову
доведеться ламати
голову над маскарадним
костюмом! Тобто ми
потрапимо у весняну
частину Ліги чемпіонів!

■ Футбол

Райцентр обходить столицю – Цуріков
і Шаран «взувають» свій колишній клуб
Фото fco.com.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«Динамо» –
« Для
це третя поразка

емпіонат України з
футболу, УПЛ, результати 16-го туру:
«Шахтар» – ФК «Львів» – 0:0;
«Карпати» – «Десна» – 0:2;
ФК «Маріуполь» – «Ворскла»
– 1:0; «Олімпік» – «Зоря» –
1:1; «Чорноморець» – «Арсенал-Київ» – 2:1; ФК «Олександрія» – «Динамо» – 2:1.

Ч

Після 15 зіграних турів
«Шахтар» був попереду «Динамо» на вісім очок. 16-й тур розпочинав поєдинок «гірників»
з ФК «Львів», який дотепники
віднедавна воліють називати
«Не Верес». І підопічні Паулу
Фонсеки таки втратили очки в
цьому матчі, так і не зумівши
«розписатися» у воротах добре
знайомого рівненським уболівальникам Олександра Бандури – нічия 0:0!
Динамівцям лишалося переграти на виїзді «Олександрію» – і відставання від «гірників» зменшилося б до шести
очок. Та дзуськи! Вже на третій
хвилині поєдинку екс-киянин
Андрій Цуріков відзначається
у воротах свого колишнього
клубу! За півгодини підопічні
Хацкевича – після удару головою Беньяміна Вербича – рахунок таки зрівнюють.
Проте вже в другому таймі
голкіпер киян Денис Бойко на

в чотирьох останніх
поєдинках УПЛ!

»

На футболках олександрійських хлопців написано: «Не зупинятися
на досягнутому».

виході жорстко грає проти того
ж таки Андрія Цурікова. «Жовта» – і пенальті! Пробивати береться 35-річний захисник ФК
«Олександрія» Андрій Запорожан. Бойко вгадує напрямок
удару, але м’яч пірнає прямісінько під штангу (всюдисуща
статистика навіть порахувала,
що це 1500-й реалізований пенальті в чемпіонатах України!).
Перемога підопічних Володимира Шарана (до речі, у
1991 – 1994 роках – також динамівця) з рахунком 2:1 виводить «команду з райцентру»
вже на друге місце в турнірній
таблиці! УПЛ визнає Шарана
«тренером туру», а Цурікова –

ПОНЕДІЛОК, 3 ГРУДНЯ
УТ-1

20:45 Т/с «Жити заради кохання»
СТБ
21:45 «Міняю жінку - 14»
06:40, 15:25 Все буде добре!
23:30 Х/ф «ВТЕЧА З ШОУШЕНКА» 08:45, 19:00, 23:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
ІНТЕР
09:45 Зважені та щасливі 12+
05.50 Мультфільм 06.15, 22.10 12:50 Битва екстрасенсів 16+
«Слідство вели... з Леонідом
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Каневським» 07.00, 08.00,
18:00 Один за всіх 16+
09.00, 12.00, 17.40 «Новини»
20:00, 22:45 Хата на тата 12+
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 02.30
ICTV
Ток-шоу «Стосується кожного»
05:40
Громадянська
оборона
11.15, 12.25 Т/с «Плата за
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
порятунок» (12+) 15.50 «Чекай
21:05 Факти
мене. Україна» 20.00, 05.15
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.50 Х/ф 10:15 Антизомбі
11:15, 13:20 Секретний фронт.
«ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО Z» (16+)
Дайджест
03.15 «Орел і Решка. Шопінг»
14:20, 16:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
04.45 «Top Shop»
16:40 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
1+1
УКРАЇНА
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЩОБ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
ПОМЕРТИ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
з 1+1»
20:15 Прорвемось!
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
21:25 Т/с «Пес»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
19:30 ТСН: «Телевізійна
22:45 Свобода слова
23:00 Сьогодні
служба новин»
09:30 Зірковий шлях
09:30, 11:15, 12:20 «Одруження
НОВИЙ КАНАЛ
11:20 Реальна містика
наосліп»
13:20, 15:30 «Черговий лікар» 12+ 05:10 Абзац
13:05 «Міняю жінку»
16:00 Історія одного злочину-4 16+ 06:49, 08:39 Kids Time
14:40 «Сімейні мелодрами»
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
15:40 Т/с «Моє чуже життя»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 08:40 М/ф «Барток
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
Неперевершений»
21:00 Т/с «Ангеліна»
володарка»
10:00 М/ф «Кіт у чоботях»
23:30 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»
19:20 «Секретні матеріали»
11:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
20:35 «Чистоnews 2018»

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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 Т/с «Еліза» 11:25,
14:05 Телепродаж 12:00 «Енеїда»
13:10, 14:30 РадіоДень 13:35
Д/ц «Світ дикої природи» 15:20
Чудова гра 15:55 Д/ц «Цікаво.
com» 16:25 Лайфхак українською
16:55 По обіді шоу 18:00
Інформаційна година 19:00 Разом
19:30 Д/с «Життя з левами» 20:05
Т/с «Монро» 21:25 UA:Спорт
21:45 Шахтарська зміна 22:15
Розважальна програма з Майклом
Щуром 22:50 Складна розмова
23:20 Перша шпальта

«гравцем туру»! Натомість для
«Динамо» – це третя поразка в
чотирьох останніх поєдинках
УПЛ!
Щоправда, сумувати киянам просто немає часу – вже
сьогодні, 29 листопада, вони
грають на виїзді в рамках групового турніру Ліги Європи з
казахською «Астаною». Натомість «Ворскла» прийматиме у
Києві лондонський «Арсенал»!

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
М Команда
І
В
Н П М
О
1 «Шахтар» (Донецьк)
16 13
2 1
38-7
41
2 ФК «Олександрія»
16 10
3 3
24-13 33
3 «Динамо» (Київ)
16 10
2 4
21-9
32
4 «Ворскла» (Полтава)
16 8
0 8
15-18 24
5 «Десна» (Чернігів)
16 7
2 7
19-18 23
6 ФК «Маріуполь»
16 7
2 7
18-25 23
7
«Зоря» (Луганськ)
16 5
7 4
20-14 22
8 ФК «Львів»
16 4
7 5
13-16 19
9 «Олімпік» (Донецьк)
16 4
5 7
19-24 17
10 «Карпати» (Львів)
16 4
4 8
20-25 16
11 «Чорноморець» (Одеса)
16 3
3 10 11-27 12
12 «Арсенал-Київ»
16 2
1 13 8-30
7
У гонці бомбардирів продовжує лідирувати Жуніор Мораєс («Шахтар») – 11 голів. n

ТБ
13:50 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»
15:50 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАРІВНИКА»
17:50 Таємний агент
19:00 Ревізор
22:05 Страсті за ревізором

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
14.00 Правда життя 09.00 Дикі
острови 10.00, 17.50 Шалена
подорож 10.55, 02.15 Скептик
11.55 Брама часу 12.50, 19.40
Речовий доказ 15.05, 23.35
Великі танкові битви 16.00, 21.45
Полювання на рибу-монстра
16.50, 22.45 Ідеї, що перевернули
світ 18.45, 20.45 Битва цивілізацій
00.30 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:45 Х/ф «ЇХ ПОМІНЯЛИ
ТІЛАМИ»
11:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»

23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10, 18:10 «Спецкор»
08:50 «ДжеДАІ»
09:25 Т/с «Опер за викликом-2»
13:30 Х/ф «НАУТИЛУС:
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОКЕАНУ»
15:00 Т/с «Вуличний боєць»
18:30 17 тур ЧУ з футболу
«Динамо» -«Чорноморець»
20:30 Т/с «Ментівські війни. Харків»
21:40, 23:25 Т/с «Кістки-2»
22:30 Т/с «Кістки-3»

ZIK

Кіпіані 02.40 Гараж 03.40 Художній
фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Риф 3D: Приплив»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1

іга чемпіонів
2018/2019. Груповий етап. Група
F. 5-й тур: «Гоффенгайм» (Зінсгайм, Німеччина) – «Шахтар»
(Донецьк, Україна)
– 2:3 (0:1 – Ісмаїлі, 13
хв.; 0:2 – Тайсон, 15
хв.; 1:2 – Андрей Крамарич, 17 хв.; 2:2 – Стівен
Цубер, 40 хв.; 2:3 – Тайсон, 90+2 хв.).

Л

А в іншому матчі нашої
групи ми отримали результат, який цілком влаштував
«Шахтаря»: «Ліон» (Франція)
– «Манчестер Сіті»
(Англія) – 2:2. n

Фото sport.ua.

Успіхи ФК «Олександрія» в УПЛ уже язик не повертається називати випадковими…

«Дірка від
бублика
вам, а не
нічия!»

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ F:
М Команда
І В Н П М О
1 «Манчестер- 5 3 1 1 14-5 10
Сіті»
2 «Ліон»
5 1 4 0 11-10 7
3 «Шахтар»
5 1 2 2 7-15 5
4 «Гоффенгайм» 5 0 3 2 10-12 3

чемпіонів з А. Шевченком.
Прем’єра
18:05 Мілан - Барселона (2004/2005).
Золота колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком.
Прем’єра
19:50 Передмова до «МіланБарселона» (2004 /2005).
Золота колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком
20:25 Арсенал - Тоттенгем. Чемпіонат
Англії
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23:45 Львів - Маріуполь. Чемпіонат
України

UA: РІВНЕ

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

ЕСПРЕСО

00.00, 03.00, 08.30 «Політичний
07.00 Перші про головне. Ранок.
06:00 Саутгемптон - МЮ. Чемпіонат 07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий
МаринаД» 01.00, 06.30 «Світ
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
Дайджест 07.15 Дитяча програма
Англії
на цьому тижні» 02.00, 05.30
17.00, 19.00, 20.40 Новини 09.00
«Йдемо разом» 08.00, 09.00, 11.00 07:45, 19:55 Журнал Ліги чемпіонів
«Княжицький» 04.00 «Студія
Публіцистична програма «Своя
Перші про головне. Ранок. Новини 08:15 Шахтар - Олімпік. Чемпіонат
Захід» з Антоном Борковським
земля»
09.30
«Спільно»
13.40
08.15, 09.10 Д/ф «Дзеркало
України
05.00 «Міжнародний огляд» з
Суботня
тема
14.10
«Українська
історії» 09.55, 11.15, 13.15, 16.10, 10:00 «Великий футбол»
Юрієм Фізером 07.30 «Суботній
читанка»
14.15
Т/ф
«Той,
хто
17.15, 18.10 Перші про головне.
11:45 Рома - Інтер. Чемпіонат Італії
політклуб» 09.30 «Людина і
повернувся»
14.45
Лайфхак
Коментарі 12.05 Докаz 13.00,
13:35 Челсі - Фулгем. Чемпіонат Англії
право» з Борисом Захаровим
українською
15.00
Д/ф
«Сонар»
15.00 Перші про головне. День.
15:30 LIVE. Жеребкування фінальної
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00 Д/ф «Мистецький пульс
Новини 15.15 Пестуни долі 15.20
стадії. Ліга Націй УЄФА
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новини
Америки» 17.10 Д/ф «Пліч-о-пліч»
Між своїми 16.00 Перші про
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
15:40, 22:30 Футбол NEWS
17.30 Т/с «Незвичайні культури»
головне. День. Дайджест 17.00,
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
16:00 Огляд турніру. Ліга Націй УЄФА. 18.05 Кулінарно-літературне шоу
19.00 Перші про головне. Вечір.
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Прем’єра
«Енеїда» 19.25 Тема дня 19.50
Новини 18.00 Перші про головне.
Коментар 15.30, 22.30 «Ваша
16:55, 22:15 Топ-матч
КіноWall з Сергієм Тримбачем 20.15
Вечір. Дайджест 19.15 VOX POPULI
Воля» 19.00 «Великий ефір Василя
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Неосцена з Олегом Вергелісом
20.00 HARD з Влащенко 21.00
Зими» 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Прем’єра
Перші про головне. Підсумки 21.40
18:00 Передмова до «МіланВОЛИНСЬКЕ ТБ, Руденком 21.55 «Твій ID-документ»
Гра Z вогнем 22.30 Гра в класику
22.00 «Поліцейська хвиля» 23.00
Барселона» (2004/2005).
НОВА ВОЛИНЬ
з Сергієм Рахманіним 23.30
«#Скандали_тижня» 23.30 «Культ:
Золота
колекція
Ліги
Історична правда з Вахтангом
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Експрес» з Марією Бурмакою

ТБ

ВІВТОРОК, 4 ГРУДНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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 Т/с «Еліза» 11:25,
14:05 Телепродаж 12:00 Д/ц
«Смачні історії» 13:10, 14:30
РадіоДень 13:35 Д/ц «Світ
дикої природи» 15:15 Т/с
«Галерея Вельвет» 16:55 UA:
Фольк 18:00 Інформаційна
година 19:00 Спільно 19:30
Д/с «Життя з левами» 20:05
Т/с «Монро» 21:25 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:15 Д/ц
«Погляд зсередини» 22:55
Розсекречена історія

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, 11:20, 12:20
«Одруження наосліп»
13:10 «Міняю жінку»
14:40 «Сімейні мелодрами»
15:40 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
19:20 «Секретні матеріали»

20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Жити заради
кохання»
21:45, 23:45 «Інспектор. Міста»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм 06.15,
22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.20 Х/ф
«ІНТУЇЦІЯ» 12.35 Х/ф «ТИ
НЕ ТИ» (16+) 14.50, 15.50,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
02.10 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 05.15
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.50
Х/ф «УЦІЛІЛИЙ» (16+) 02.55
«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
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 «Черговий лікар»
12+
16:00 Історія одного злочину-4
16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Ангеліна»
23:20 Без паніки

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, 11:20, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:15 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»

19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Жити заради кохання»
21:45, 22:55 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм 06.15, 22.10
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.30, 12.25 Х/ф «ЗАКОХАЙСЯ
В МЕНЕ, ЯКЩО НАВАЖИШСЯ»
(16+) 13.00 Х/ф «ЦЕ НЕ Я,
ЦЕ - ВІН!» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок» 23.50 Х/ф «БАЛАДА
ПРО ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
АЙВЕНГО» 02.30 «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
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 «Черговий лікар»
12+
16:00 Історія одного злочину-4

ТБ
16+
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Ангеліна»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

СТБ
06:55, 15:25 Все буде добре!
08:55, 19:00, 23:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
10:00, 20:00, 22:35 МастерШеф
12+
13:00 Битва екстрасенсів 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+

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, 11:25, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:20 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
19:20 «Секретні матеріали»

20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Жити заради кохання»
21:45 «Гроші 2018»
22:30 «Право на владу 2018»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ
06:39, 07:59 Kids Time
06:40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:00 Київ вдень та вночі 16+
09:00 Т/с «Кохання напрокат»
09:50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:00, 19:00 Екси 16+
21:00 Пацанки. Нове життя 16+
23:30 Х/ф «ОМЕН»

світу»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00, 12:50 «Помста природи»
МЕГА
08:25 Т/с «Мушкетери»
06.00 Бандитська Одеса 08.00, 09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
14.00 Правда життя 09.00 Дикі
10:50, 17:15 «Загублений світ»
острови 10.00, 17.45 Шалена
15:25 Х/ф «ЗАХИСНИК»
подорож 10.55 Скептик 11.55
Брама часу 12.50, 19.40 Речовий 19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
ICTV
війни. Харків»
доказ 15.00, 23.35 Великі танкові
21:35 Т/с «Кістки-3»
битви 16.00, 21.45 Полювання
05:35, 10:15 Громадянська
23:20 Т/с «Кістки-2»
на рибу-монстра 16.50, 22.45
оборона
Ідеї, що перевернули світ
06:30 Ранок у великому місті
ZIK
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 18.45, 20.45 Битва цивілізацій
00.25 Містична Україна 02.15
Факти
07.00 Перші про головне.
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 1377 спалених заживо 03.00
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
11:55, 13:20 Х/ф «ВОРОГ МІЙ» Аджимушкай. Підземелля смерті програма «Йдемо разом» 08.00,
03.50 Майор «Вихор» 04.45
09.00, 11.00 Перші про головне.
14:55, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
Історія Києва
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
«Дзеркало історії» 09.55, 11.15,
20:15 Секретний фронт
К-1
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
про головне. Коментарі 12.05,
06:30 «TOP SHOP»
23:45 Х/ф «СЕКРЕТНІ
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
07:40 М/с «Каспер»
МАТЕРІАЛИ:
15.00 Перші про головне. День.
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
БОРОТЬБА ЗА
Новини 15.15 Пестуни долі
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
МАЙБУТНЄ»
15.20 Між своїми 16.00 Перші
14:15 «Орел і Решка. Навколо
про головне. День. Дайджест

ТБ

ЧЕТВЕР, 6 ГРУДНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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 Т/с «Еліза» 11:25, 14:05
Телепродаж 12:00 Д/ц «Смачні
історії» 13:10, 14:30 РадіоДень
13:35 Д/ц «Світ дикої природи»
15:15 Біатлон. Кубок світу. I
етап. Індивідуальна гонка 15 км,
жінки 17:10 Д/ц «Незвичайні
культури» 18:00 Інформаційна
година 19:00 #ВУКРАЇНІ 19:30
Д/с «Життя з левами» 20:05 Т/с
«Монро» 21:25 UA:Спорт 21:45
Схеми. Корупція в деталях 22:15
Д/ц «Погляд зсередини» 22:55
Сильна доля

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
08:25 Т/с «Мушкетери»
СТБ
09:30, 18:15 «Спецкор»
07:10, 15:25 Все буде добре!
10:00, 17:15 «Загублений світ»
09:10, 19:00 Т/с «Коли ми вдома.
12:00 Відеобімба
МЕГА
Нова історія»
13:10 Х/ф «КІКБОКСЕР»
10:15, 20:00, 22:35 МастерШеф 06.00 Бандитський Київ 08.00,
15:05 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
14.00 Правда життя 09.10 Дикі
12+
ЗАКЛАД»
острови 10.10, 17.50 Шалена
13:05 Битва екстрасенсів 16+
18:50 «ДжеДАІ»
подорож 11.05 Скептик 12.05
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
Брама часу 13.00, 19.40 Речовий
18:00 Один за всіх 16+
війни. Харків»
доказ 15.05, 23.35 Великі танкові 21:35 Т/с «Кістки-3»
битви 16.00, 21.45 Полювання
ICTV
23:20 Т/с «Кістки-2»
на рибу-монстра 16.55, 22.45
05:35, 20:15 Громадянська
Ідеї, що перевернули світ 18.45,
ZIK
оборона
20.45 Битва цивілізацій 00.35
06:30 Ранок у великому місті
07.00 Перші про головне.
Містична Україна 02.10 Код
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 доступу
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Йдемо разом»
Факти
08.00, 09.00, 11.00 Перші
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
К-1
про головне. Ранок. Новини
10:10 Прорвемось!
06:30
«TOP
SHOP»
08.15, 09.10 Д/ф «Дзеркало
11:10 Антизомбі
07:40
М/с
«Каспер»
історії» 09.55, 11.15, 13.15,
13:20 Х/ф «ПЕРШИЙ УДАР»
08:00
Т/с
«Дорогий
доктор»
16.10, 17.15, 18.10 Перші про
14:50, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
головне. Коментарі 12.10 Гра Z
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
вогнем 13.00, 15.00 Перші про
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
головне. День. Новини 15.15
23:50 Х/ф «КОСТЯНТИН»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Пестуни долі 15.20 Між своїми
Перезавантаження.
16.00 Перші про головне. День.
НОВИЙ КАНАЛ
Америка»
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
05:00 Абзац
про головне. Вечір. Новини
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
06:49, 07:59 Kids Time
18.00 Перші про головне.
Морський сезон»
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
Вечір. Дайджест 19.15 VOX
17:15 Т/с «Доктор Хаус»

СЕРЕДА, 5 ГРУДНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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 Т/с «Еліза» 11:25,
14:05 Телепродаж 12:00 Д/ц
«Смачні історії» 13:10 РадіоДень
13:35 Д/ц «Світ дикої природи»
14:30 52 вікенди 15:15 Біатлон.
Кубок світу. I етап. Індивідуальна
гонка 20 км, чоловіки 17:10
Д/ц «Незвичайні культури»
18:00 Інформаційна година
19:00 Шахтарська зміна 19:30
Д/с «Життя з левами» 20:05
Т/с «Монро» 21:25 UA:Спорт
21:45 Складна розмова 22:15
Д/ц «Погляд зсередини» 22:55
Схеми. Корупція в деталях 23:25
Букоголіки

08:00 Київ вдень та вночі 16+
09:00 Т/с «Кохання напрокат»
10:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:05, 19:00 Вар’яти 12+
21:00 Пацанки. Нове життя 16+
23:30 Х/ф «ДЗВІНКИ»

23:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

Україна»
21:00 Т/с «Ангеліна»
23:20 Контролер

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
06:39, 07:59 Kids Time
06:40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:00 Київ вдень та вночі 16+
09:00 Т/с «Кохання напрокат»
09:50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Пацанки. Нове життя 16+
23:30 Х/ф «КОРАБЕЛЬПРИВИД»

06:50 Все буде добре!
06.00 Мультфільм 06.15, 22.10 08:55, 18:55 Т/с «Коли ми вдома.
«Слідство вели... з Леонідом
Нова історія»
Каневським» 07.00, 08.00,
09:55 МастерШеф 12+
09.00, 12.00, 17.40 Новини
13:00 Битва екстрасенсів 16+
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
15:25 Все буде добре! 12+
Інтером» 10.15 Х/ф «ВЕЛИКА
17:30, 22:00 Вікна-Новини
МАЛЕНЬКА Я» 12.30 Х/ф
18:00 Один за всіх 16+
МЕГА
«БУМ» 14.50, 15.50, 16.45
20:00, 22:45 Зважені та щасливі 06.00 Бандитський Київ 07.45,
«Речдок» 18.00, 19.00, 02.20
12+
13.55 Правда життя 08.55 Дика
Ток-шоу «Стосується кожного»
природа Африки 09.55, 17.50
20.00, 05.20 «Подробиці» 21.00
ICTV
Шалена подорож 10.55 Скептик
«Речдок. Особливий випадок»
05:35 Громадянська оборона
11.50 Брама часу 12.45, 19.40
23.50 Х/ф «РОМАНС ПРО
06:30 Ранок у великому місті
Речовий доказ 15.05, 23.35
ЗАКОХАНИХ» 03.05 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.50 «Top Shop» 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Великі танкові битви 15.55,
21.45 Полювання на рибуФакти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини монстра 16.55, 22.45 Ідеї, що
УКРАЇНА
перевернули світ 18.45, 20.45
10:10 Секретний фронт
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Битва цивілізацій 00.30 Містична
11:55, 13:20 Х/ф «СЕКРЕТНІ
Україною
Україна 02.15 Бандитська Одеса
МАТЕРІАЛИ:
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
БОРОТЬБА ЗА
23:00 Сьогодні
К-1
МАЙБУТНЄ»
09:30 Зірковий шлях
06:30 «TOP SHOP»
14:55, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
11:20 Реальна містика
07:40 М/с «Каспер»
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
13:20, 15:30 «Черговий лікар»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
20:15 Багач-бідняк
12+
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
16:00 Історія одного злочину-4
14:15 «Орел і Решка. Навколо
23:50 Х/ф «СЕКРЕТНІ
16+
світу»
МАТЕРІАЛИ: ХОЧУ
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
ВІРИТИ»
19:50 Ток-шоу «Говорить

Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
08:25 Т/с «Мушкетери-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
12:50 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-3»

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» 09.25 Добрий
ZIK 09.55, 11.15, 13.15, 16.10,
17.15, 18.10 Перші про головне.
Коментарі 12.10 Гра Z вогнем
13.00, 15.00 Перші про головне.
День. Новини 15.15 Пестуни долі
15.20 Між своїми 16.00 Перші
про головне. День. Дайджест
17.00, 19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші

POPULI 20.00 Ток-шоу «Злий
дім» 21.00 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Ток-шоу
«Дебати» 23.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
02.40 Гараж 03.40 Художній
фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Долина папороті:
Тропічний ліс»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00, 16:00 «Європейський
WEEKEND»
06:45 Журнал Ліги чемпіонів
07:15, 21:35 Огляд турніру. Ліга
Націй УЄФА
08:10 Ліверпуль - Евертон.
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Ворскла - Олександрія.
Чемпіонат України
12:10 «Великий футбол»

17.00, 19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19.15
VOX POPULI 21.00 Перші про
головне. Підсумки 21.40 Гра Z
вогнем 22.30 Перші другі 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02.40 Гараж 03.40
Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «БРАТИК І
СЕСТРИЧКА»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3

13:55 Фіорентина - Ювентус.
Чемпіонат Італії
16:50 Аталанта - Наполі.
Чемпіонат Італії
18:40, 21:20 Топ-матч
18:55 Челсі - Фулгем. Чемпіонат
Англії
20:50 «Сіткорізи». Прем’єра
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд туру
23:45 Шахтар - Олімпік.
Чемпіонат України

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 «Юрій Рибчинський. Музика
слів» 15.00 Д/с «Незвідані
шляхи» 16.00 Д/ф «Орегонський
путівник» 17.10 Публіцистична
програма «Своя земля» 17.35
Лекції. 100 років історії 2 вип.
18.00 Х/ф «РОКСОЛАНА»
19.50 Бібліофан з Ростиславом
Семківим 20.15 Музlove з
Любою Морозовою

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

13:55 Арсенал-Київ - Карпати.
Чемпіонат України
16:30 Саутгемптон - МЮ.
Чемпіонат Англії
18:20 «Сіткорізи»
18:50 Рома - Інтер. Чемпіонат
Італії
20:40 Огляд турніру. Ліга Націй
УЄФА
21:35 LIVE. Вулвергемптон Челсі. Чемпіонат Англії
23:45 Фіорентина - Ювентус.
Чемпіонат Італії

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 «Сімдесятники.
Микола Вінграновський» 14.40
ФУТБОЛ-1
Лайфхак українською 15.00
Д/с «Неповторна природа»
06:00 Арсенал - Тоттенгем.
15.35 Д/с «Таємниці підводного
Чемпіонат Англії
07:45, 16:00 «Моя гра» Л. Кайоде світу» 16.00 Д/ф «Орегонський
путівник» 17.10 Програма
08:15 Десна - Зоря. Чемпіонат
розслідувань «Наші гроші» 17.35
України
Лекції. 100 років мистецтва 18.00
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Х/ф «РОКСОЛАНА» 19.50 Д/ф
NEWS
«Океан Вет»
10:20 Вотфорд - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
12:10 Мілан - Парма. Чемпіонат
НОВА ВОЛИНЬ
Італії
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок

про головне. Вечір. Дайджест
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
21.00 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Прямим текстом
з Остапом Дроздовим 23.00
Стежками війни 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03.00
Гараж 04.00 Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ХОРОБРИЙ
КРАВЧИК»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00 Аталанта - Наполі.
Чемпіонат Італії
07:45 «Сіткорізи»
08:15 Львів - Маріуполь.
Чемпіонат України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Фіорентина - Ювентус.
Чемпіонат Італії
12:05 Вулвергемптон - Челсі.
Чемпіонат Англії
13:55 Ворскла - Олександрія.

Чемпіонат України
16:00, 18:15 «Check-in»
16:25 МЮ - Арсенал. Чемпіонат
Англії
18:45 Мілан - Парма. Чемпіонат
Італії
20:35 Топ-матч
20:40 Шахтар - Олімпік.
Чемпіонат України
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
23:45 Вотфорд - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії

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 «У полоні
пристрасті Наталі Долі» 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 «РОКСОЛАНА» 19.50 Д/с
«Сироти дикої природи»

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 «Незвідані шляхи»
16:00 Орегонський путівник
16:30 Мистецький пульс
Америки 17:10 «Своя земля»
17:36 «100 років історії» 18:00
Серіал «Чорна рада» 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 «Подорожуй вдома»
09.30 «Успішні в Україні»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новини 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Коментар 22.00 «Шустрова
Live» 23.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським

«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 «Наші гроші»
17:36 100 років мистецтва 18:00
Серіал «Чорна рада» 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»

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 «Складна
розмова» 17:36 100 років кіно
18:00 Серіал «Чорна рада»
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,
22.30 «Ваша Воля» 03.30,
09.30 «Вартові Еспресо» 04.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 09.00,
23.00 «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,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 16.10, 17.10, 18.25 Коментар
«Агро-експрес» 21.00
НОВА ВОЛИНЬ 18.15
«ПолітКлуб Віталія Портнікова»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 23.30 «Поліцейська хвиля»
«Нової Волині» 07:30, 08:00,

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 7 ГРУДНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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 Т/с «Еліза»
11:25, 14:05 Телепродаж 11:55
Д/ц «Смачні історії» 13:10,
14:30 РадіоДень 13:35 Д/ц «Світ
дикої природи» 15:15 Біатлон.
Кубок світу. I етап. Спринт, 10 км,
чоловіки 16:55 Енеїда 18:00
Інформаційна година 19:00
Перший на селі 19:30 Д/с «Життя
з левами» 20:05 Т/с «Монро»
21:25 UA:Спорт 22:00 Перша
шпальта 22:30 Букоголіки 23:00
Лайфхак українською 23:20 Д/ц
«Гордість світу»

22:25 «#Гуднайтшоу Валерія
Жидкова 2018»
23:10 «Розсміши коміка»

ІНТЕР

1+1

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»
10.20 Х/ф «ЯК ОДРУЖИТИСЯ І
ЗАЛИШИТИСЯ ХОЛОСТЯКОМ»
(16+) 12.30 Х/ф «БУМ 2» 14.50,
15.50, 16.45, 01.35 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 23.50 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
«ЧОРНИХ ДРОЗДІВ» 03.50
Д/п «Клара Лучко. Три зустрічі»
04.30 «Удачний проект» 05.15
«Top Shop»

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, 11:25, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:15 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали»
20:25 «Ліга сміху 2018»

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
11:20 Реальна містика
13:25, 15:30 Т/с «Любов під
мікроскопом»
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22:00 Т/с «Ноти кохання»
23:20 Слідами

УКРАЇНА

ТБ

СУБОТА, 8 ГРУДНЯ
УТ-1
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
09:30, 11:15 Скелетон.
Кубок світу 10:55 Лайфхак
українською 12:15, 16:30
Телепродаж 12:35, 22:30 Д/ц
«Неповторна природа» 13:20
Х/ф «ІСУС. БОГ І ЛЮДИНА»
15:10 Біатлон. Кубок світу. I
етап. Спринт, 7, 5 км, жінки
16:50 По обіді шоу 17:50
Спільно 18:20 Т/с «Галерея
Вельвет» 20:00 Розсекречена
історія 21:25 Промінь живий
23:00 Світло

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші 2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:40 «Їмо за 100»
11:20, 23:30 «Світське життя
2018»
12:25 Х/ф «ІНШИЙ»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Українські сенсації»
21:30 «Вечірній квартал 2018»

ІНТЕР
05.45 Мультфільм 06.40

«Чекай мене. Україна» 08.30
«Слово Предстоятеля»
08.40 Х/ф «ВИСОТА» 10.30
Х/ф «ЯКЩО ЙДЕШ, ТО
ЙДИ» 12.10 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ»
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ІЗ САН-ТРОПЕ» 16.10
Х/ф «ЖАНДАРМ У
НЬЮ-ЙОРКУ» 18.10
Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«СОРОЧИНСЬКИЙ
ЯРМАРОК» 22.20 Х/ф
«АРФА ДЛЯ КОХАНОЇ»
(16+) 00.10 Х/ф «НАВІЩО
ТИ ПІШОВ» (16+) 02.05 Д/п
«Леонід Куравльов. Живе
такий хлопець» 02.45 Токшоу «Стосується кожного»
05.00 «Великий бокс. Василь
Ломаченко - Хосе Педраса»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «Ангеліна»
17:00, 20:00 Т/с «Відчинене
вікно»
22:00 Т/с «Анютине щастя»

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
06:55 Т/с «Коли ми вдома.

Нова історія»
07:55 Караоке на Майдані
09:00 Все буде смачно!
10:00 Битва екстрасенсів 16+
12:05 Т/с «Було у батька два
сини»
16:05 Хата на тата 12+
19:00 Х-Фактор

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Більше ніж правда
07:35 Я зняв!
09:30 Дизель-шоу 12+
10:45 Особливості
національної роботи-2
10:50 Особливості
національної роботи-4
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
16+
15:20, 19:10 Т/с «Пес»
20:10 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР-2:
НІКОЛИ НЕ
ПОВЕРТАЙСЯ»
22:40 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР»

НОВИЙ КАНАЛ
10:15 Заробітчани
12:10 Вар’яти 12+
14:15 Хто зверху? 12+
16:15 М/ф «Шрек 3»
18:05 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»

УТ-1

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:45 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша і ведмідь»
09:55 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:05, 12:05, 13:00, 14:00 «Світ
навиворіт - 2: Індія»
15:10 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!

ПРЕДКИ В ХАТІ»
17:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «АРТИСТКА»

ІНТЕР
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Орел і Решка. Морський
сезон 2» 11.00 «Орел і
Решка. Перезавантаження. 3
сезон» 12.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 14.00
Х/ф «СОРОЧИНСЬКИЙ
ЯРМАРОК» 15.50 Т/с «Таїсія»
(12+) 20.00 «Подробиці» 20.30
Х/ф «ВЕЛИКЕ ВЕСІЛЛЯ»
(16+) 22.15 Х/ф «ЛЕКЦІЯ ДЛЯ
ДОМОГОСПОДАРОК» 00.20
«Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Відчинене вікно»
13:00 Т/с «Ноти кохання»
17:00, 21:00 Т/с «Людина без
серця»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «РОЗА
ПРОЩАЛЬНИХ
ВІТРІВ»

21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ. У
ВОГНІ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.25
Містична Україна 08.15, 18.30
У пошуках істини 09.55 Великі
танкові битви 11.40 Битва
цивілізацій 12.40, 21.00 Як
працюють міста 14.40 Ідеї, що
перевернули світ 16.30 Дикі
острови 17.30 Дика природа
Африки 00.00 У пошуках
інновацій 01.00 Скарб.UA

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

ICTV
05:20 Інсайдер
07:00 Антизомбі
09:05 Т/с «Відділ 44»
11:00, 13:00 Х/ф «ЧАС
ВІДПЛАТИ»
12:45, 18:45 Факти
13:30 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР»
16:15 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР-2:
НІКОЛИ НЕ
ПОВЕРТАЙСЯ»
20:35 Х/ф «КОМАНДА «А»
23:05 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Стендап-шоу
06:19, 07:29 Kids Time
06:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:30 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
09:20 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ:

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 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «БІБІ ТА ТІНА:
ЗАЧАРОВАНІ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00 Одного разу під Полтавою
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00 Віталька
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
19.00 4 весілля
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА 2.
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
(16+)
22.45 Х/ф «ГОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)

Чемпіонат Англії
16:00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Маріуполь - Шахтар.
Чемпіонат України
17:45 Футбол Tables
19:50 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
20:45 Вулвергемптон - Челсі.
Чемпіонат Англії
22:50 Світ Прем’єр-Ліги
23:20 Аталанта - Наполі.
Чемпіонат Італії

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 «Стефан
ФУТБОЛ-1
Турчак. Партитура долі» 15.00 Д/с
06:00 МЮ - Арсенал. Чемпіонат «Неповторна природа» 15.35 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16.00
Англії
Д/ф «Орегонський путівник»
07:45 Ворскла - Олександрія.
17.10 Програма розслідувань
Чемпіонат України
«Схеми». Корупція в деталях
09:30, 19:20 «Моя гра» Л. Кайоде
17.40 Лекції. 100 років літератури
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS 18.00 Х/ф «РОКСОЛАНА» 19.50
10:20 Рома - Інтер. Чемпіонат
Д/с «Акулячий маг»
Італії
12:05 Шахтар - Олімпік.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
Чемпіонат України
НОВА ВОЛИНЬ
13:50 Вотфорд - Ман Сіті.
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок

08:05 «102. Поліція»
09:00 Прем єра! ДжеДАІ 2018
10:00 «Загублений світ»
14:10 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
16:05 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»
17:55 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЕВІДСОН І КОВБОЙ
МАЛЬБОРО»
19:50 Х/ф «САМОВОЛКА»
21:55 Х/ф «Я ПРИЙШОВ З
МИРОМ»
23:45 Х/ф «КІЛЕР
МИМОВОЛІ»

23.00, 03.00 Гараж 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.00 Євромакс 06.30
Завтра вже сьогодні

Навколо світу»
19:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2

прокуратура 18.20 Добрий ZIK
19.15 HARD з Влащенко 20.10,
21.10 Гра Z вогнем 22.00
Вижити в Україні 23.00, 02.45
Гараж 23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

06:00 «Змішані єдиноборства.
UFC №231»
08:00 Мультфільми
10:00 «Помста природи»
10:55 «Загублений світ»
11:50 «Шалені перегони»
12:50 Х/ф «40 ДНІВ ТА
НОЧЕЙ»
14:25 Х/ф «САНКТУМ»
16:30 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
19:10 Х/ф «СЛІДОПИТ»
21:10 Х/ф «МОРСЬКА
ПРИГОДА»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.40 М/ф «Пустотливе вороня»
13.00 4 весілля
17.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА 2.
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Зірконавти

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.10 Х/ф «ХОРОБРИЙ
КРАВЧИК»
13.20 Х/ф «ГЕРЦОГ»
15.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «ГОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Зірконавти

«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
«Тема дня». («Прямий» ефір)
19:46 Д/с «Акулячий маг» 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
09.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Воля» 03.30
«Поліцейська хвиля» 04.00,
08.05 «Княжицький» 05.00,
23.00 «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
«Подорожуй вдома»

15:55 LIVE. Наполі Фрозіноне. Чемпіонат
Італії
16:45 Футбол Tables
17:55 Огляд турніру. Ліга Націй
УЄФА
18:50 Топ-матч
19:00, 21:20 «Check-in»
19:25 LIVE. Челсі - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
21:40 LIVE. Лестер - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії

15:10 «Радіодень. Книжкова
лавка» 16:04 NeoСцена з
Олегом Вергелісом 16:35
Вистава «Інкрустації» 18:05
Д/ф «Сильна доля» 19:00
Новини. Сурдопереклад 19:44
Двоколісні хроніки 19:59
Фольк - musik

13:55 LIVE. Олімпік - Десна.
Чемпіонат України
14:45, 17:45, 19:45 Футбол
Tables
16:55 LIVE. Олександрія - Львів.
Чемпіонат України
19:20 LIVE. Дженоа - СПАЛ.
Чемпіонат Італії
21:20 «Великий футбол»
23:00 Удінезе - Аталанта.
Чемпіонат Італії

читанка» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 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, 23.00 Авторська
07.00 М/с «Принцеса
програма «Ч/Б шоу» 05.00,
Сісі» 08.00 Ранкове шоу
ZIK
«Добрий ранок» 09.35, 14.10 21.30 «Шустрова Live» 06.00,
К-1
13.30 «Вартові Еспресо»
Кулінарно-літературне шоу
07.00, 09.00 Перші про
06.30, 16.30 «#Скандали_
06:30 «TOP SHOP»
«Енеїда» 13.30 «Українська
головне. Ранок. Дайджест
тижня» 08.30 «Поліцейська
ФУТБОЛ-1
07:40 М/с «Каспер»
читанка» 13.40 Тема дня
07.15 Дитяча програма
хвиля» 09.00 «Культ: Експрес»
08:10 «Дай лапу»
«Йдемо разом» 08.00 HARD
06:00 Вулвергемптон - Челсі. 15.05 Т/ф «Марко Вовчок.
з Марією Бурмакою 09.30
Таємнича
зірка»
15.35
Лекції.
08:45 Т/с «Пригоди Геркулеса» з Влащенко 09.10 Перші про
Чемпіонат Англії
«Подорожуй вдома» 10.00,
Жіночі
імена
15.45
Лайфхак
11:25 «Ух ти show»
головне. Коментарі 10.00,
07:45, 12:50 Чемпіонат Італії.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
українською
16.05
Неосцена
12:25 М/ф «Мухнемо на
22.30 Перша передача 10.30
Передмова до туру
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
з
Олегом
Вергелісом
16.35
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
Місяць»
08:15 Маріуполь - Шахтар.
19.00 Новини 10.05 «PRO
Вистава
18.05
Д/ф
«Сильна
11.00
FACE
2
FACE
з
Тетяною
14:00 «Орел і Решка. Навколо
Чемпіонат України
здоров’я» з Іриною Коваль
доля»
19.00
Новини
19.15
Даниленко 12.00, 03.25
світу»
10:00, 15:40, 20:15, 22:30
12.10, 14.05, 15.10, 17.05,
Суботня
тема
19.45
Двоколісні
Художній фільм 13.35
19:10 Х/ф «ЩОДЕННИК
Футбол NEWS
18.10 Коментар 13.05, 21.00
хроніки 20.00 Фолькмюзик
Ток-шоу «Злий дім» 14.35
КАР’ЄРИСТКИ»
10:25 Чемпіонат Англії.
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Ток-шоу «Дебати» 16.00, 17.10
21:00 Т/с «Мисливці за
Передмова до туру.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Фізером 14.30 «Успішні в
Політичне ток-шоу «Народ
реліквіями»
Україні» 15.30 «Суботнє
Прем’єра
НОВА ВОЛИНЬ інтерв’ю»
проти!» 17.00, 19.00 Перші
22:00 «Орел і Решка.
з Радіо Воля 16.05
10:55 МЮ - Арсенал.
про
головне.
Вечір.
Новини
Перезавантаження»
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
«Людина і право» з Борисом
Чемпіонат Англії
18.45 Місто 19.15 Громадська
08:00 «Ранок «Нової Волині»
Захаровим 19.05 «Суботній
13:20 Ювентус - Інтер.
прокуратура 20.00 Докаz
2+2
09:34, 14:09 «Енеїда»
політклуб» 20.00 «Політичний
Чемпіонат Італії
21.00 Перші про головне.
МаринаД» 22.00 «Студія Захід»
06:00 Мультфільми
15:10, 23:45 Світ Прем’єр-Ліги 13:30 «Українська читанка»
Деталі 22.00 Стежками війни
13:40, 19:13 «Тема дня»
з Антоном Борковським

ТБ

НЕДІЛЯ, 9 ГРУДНЯ
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
09:35 Казка «Розбійники
мимоволі» 10:45 Д/ц «Світ дикої
природи» 11:20 Енеїда 12:20
Лайфхак українською 12:40,
22:05 Біатлон. Кубок світу. I
етап. Персьют, 12.5 км, чоловіки
13:35, 16:35 Телепродаж 14:00
#ВУКРАЇНІ 14:30 Перший на
селі 15:05 Шахтарська зміна
15:40, 23:00 Біатлон. Кубок
світу. I етап. Персьют, 10 км,
жінки 16:50 UA: Фольк 17:50
Д/ц «Мегаполіси» 18:20 Т/с
«Галерея Вельвет» 20:00 Д/с
«Найекстремальніший» 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром

2+2

06:00 Мультфільми
09:30 Страсті за ревізором
СТБ
08:00 «Помста природи»
11:30,
21:40
Пацанки.
Нове
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:25 Т/с «Мушкетери-2»
життя
16+
07:25 Хата на тата 12+
09:30, 18:15 «Спецкор»
16:20,
19:00
Топ-модель
16+
13:00 Т/с «Одружити не можна
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
помилувати»
10:50 «Загублений світ»
МЕГА
17:30, 22:00 Вікна-Новини
12:50 Відеобімба
06.00 Бандитська Одеса 07.50, 15:30 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ»
18:00 Один за всіх 16+
08.20,
14.00,
02.20
Правда
життя
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
17:15 «Цілком таємно»
09.00 Дика природа Африки
історія»
19:25 Х/ф «ЛЮДИНА
10.05,
17.45
Шалена
подорож
20:00 Цієї миті рік потому 16+
ПРЕЗИДЕНТА»
11.00
Скептик
11.55
Брама
22:45 Ультиматум 16+
21:20 Х/ф «ЛЮДИНА
часу 12.50, 19.40 Речовий доказ
ПРЕЗИДЕНТА-2»
15.05, 23.35 Великі танкові
ICTV
23:10 «Змішані єдиноборства.
битви 15.55, 21.45 Полювання
UFC №206»
05:35 Громадянська оборона
на рибу-монстра 16.50, 22.45
06:30 Ранок у великому місті
Ідеї, що перевернули світ 18.45,
ZIK
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 20.45 Битва цивілізацій 00.30
07.00 Перші про головне. Ранок.
Факти
Містична Україна
Дайджест 07.15 Дитяча програма
09:15, 19:20 Надзвичайні
«Йдемо разом» 08.00, 09.00, 11.00
новини
К-1
Перші про головне. Ранок. Новини
10:05 Багач-бідняк
06:30 «TOP SHOP»
08.15, 09.10 Д/ф «Дзеркало
12:05, 13:20 Х/ф «СЕКРЕТНІ
07:40 М/с «Каспер»
історії» 09.55, 11.15, 13.15, 16.10,
МАТЕРІАЛИ: ХОЧУ
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
17.15, 18.10 Перші про головне.
ВІРИТИ»
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса» Коментарі 12.05 HARD з Влащенко
14:50, 16:20 Т/с «Пес»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
13.00, 15.00 Перші про головне.
17:45 Т/с «Марк+Наталка»
світу»
День. Новини 15.15 Пестуни долі
20:20 Антизомбі
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
15.20 Між своїми 16.00 Перші
21:30 Дизель-шоу 12+
Перезавантаження.
про головне. День. Дайджест
22:50 Спецпроект «Королева
Америка»
17.00, 19.00 Перші про головне.
гумору»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
Морський сезон»
головне. Вечір. Дайджест 19.15
НОВИЙ КАНАЛ 17:15 Т/с
«Доктор Хаус»
VOX POPULI 20.00 FACE 2 FACE
05:39 Kids Time
23:00 «Орел і Решка. Рай та
з Тетяною Даниленко 21.00
05:40 Київ вдень та вночі 16+
пекло»
Перші про головне. Підсумки
06:40 Ревізор
21.30 Політичне ток-шоу «Народ

КІНЕЦЬ ГРИ»
11:00 М/ф «Шрек 3»
12:50 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
15:45 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ. У
ВОГНІ»
18:30 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ.
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 1»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ.
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 2»
23:50 Х/ф «ЗАПИТ В ДРУЗІ»

МЕГА
05.30, 06.00 Бандитська
Одеса 07.20 Містична Україна
08.10, 18.30 У пошуках істини
09.50 Великі танкові битви
10.45 Повітряні воїни 11.35
Битва цивілізацій 12.30, 21.00
Як працюють міста 14.30 Ідеї,
що перевернули світ 16.20
Дика природа Африки 00.00
У пошуках інновацій 01.00
Підроблена історія

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,
К-1
22.30 Перша передача 10.30
06:30 «TOP SHOP»
Стежками війни 11.00 Докаz
07:40 М/с «Каспер»
12.00, 03.45 Художній фільм
08:10 «Ух ти show»
13.40 Політичне ток-шоу
09:00 М/ф «Мухнемо на Місяць» «Народ проти!» 16.05, 17.10
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса» Прямим текстом з Остапом
12:20 Х/ф «ЩОДЕННИК
Дроздовим 17.00, 19.00, 21.00
КАР’ЄРИСТКИ»
Перші про головне. Вечір.
Новини 17.35 Громадська
14:00, 21:00 «Орел і Решка.

ТЕТ

ФУТБОЛ-1
06:00 Ювентус - Інтер.
Чемпіонат Італії
07:45 Світ Прем’єр-Ліги
08:15 Лаціо - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
10:00, 16:15, 20:55 Футбол
NEWS
10:25 «Моя гра». Прем’єра
10:55, 13:10 «Check-in»
11:20 Челсі - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
13:30, 15:55, 16:35, 18:55 «Тур
ONLINE»

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 Т/ф
«Відкривай Україну» 16.00
Д/ф «Чудова гра» 16.30 Хто в
домі хазяїн 17.00 Фолькмюзик
18.00 Двоколісні хроніки 18.30
«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,
23.30 «Поліцейська хвиля»
01.30, 16.30 «Шустрова
Live» 02.00, 19.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 04.00
«ПолітКлуб Віталія Портнікова»
05.30, 23.00 «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 «Подорожуй
вдома» 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новини 10.10,
22.00 «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 21.00 «Світ на цьому
тижні»
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У пана Василя є не тільки угіддя, а й лісопильний бізнес.

Коли в депутата облради —
рушниця і… 30 тисяч
гектарів для мисливства
має лісопильний бізнес.
Утім, Василь Кльоп —
не єдиний, кому Рівненська
обласна рада на наступній
сесії 7 грудня надаватиме
мисливські угіддя в користування, за яке, до слова,
не платять. Останнім часом
кількість угідь, які переходять
у приватні руки (переважно
на 25 років), збільшується.
А тим часом держлісгоспи
масово відмовляються від їх
утримання, зазначаючи, що

Обранець Рівненської громади від фракції «Конкретних
справ» Василь Кльоп ніколи не приховував своєї любові
до полювання. Проте самим лише захопленням кілька
разів на рік потримати в руках рушницю і вцілити
у зайця чи качку це не закінчується. Депутат-бізнесмен
уже віддавна володіє мисливськими угіддями
на території кількох районів і щороку їх розширює.
За рахунок, звісно, земель, що в підпорядкуванні
облради
Левко ЗАБРІДНИЙ

орік на вимогу Рівненської облради обласне
управління
лісового
та мисливського господарства встановило, що в користуванні товариства Василя Кльопа «Урсус К» є
30,4 тис. га мисливських
угідь
у
Березнівському,
Костопільському,
Сарненському районах. Чи не щороку пан Кльоп просить облраду виділити йому ще кілька
сотень гектарів. Не виняток
і цей рік — на її сайті вже зареєстровано проект рішення
про надання в користування
7,9 тис. га мисливських угідь
у Сарненському та Берез-

Т

нівському районах фермерському господарству Василя Кльопа «Урсус 2». Отож
в обранця громади вже буде

те —
й
а
б
д
и
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о
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обранця громади вже буде майже 40 тисяч
« Вгектарів.
Для порівняння: таку ж площу має
Демидівський район.

»

майже 40 тис. га. Для порівняння: таку ж площу має Демидівський район.
До слова, у своїй декларації Василь Кльоп зазначає, що має триствольну
рушницю «A. Strank» вартістю чверть мільйона гривень.
Окрім того, що утримує мисливські угіддя, пан Кльоп

мати мисливське господарство невигідно.
Відповідно до зареєстрованих проектів рішень обласні депутати на наступному
засіданні нададуть у безоплатне користування приватним господарствам 39,7 тис.
га мисливських угідь. n
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n Отакої!

Дитина через суд позбавила
батьків… батьківських прав
Сталося це у Березнівському районі Рівненщини
Тут дівчина через суд
позбавила батьків батьківських прав та добилася
стягнення аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму щомісячно на її утримання. Вона розповіла, що
її батько та мати разом
не проживають, обоє ведуть

Фото dilovamova.com.

Мирослава СЛИВА

аморальний спосіб життя,
зловживають
алкоголем,
«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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тривалий час ухиляються
від виконання своїх обов’язків, не займаються її вихованням. Дівчина проживає
окремо від них під час навчання, а вихідні та канікули
змушена проводити у друзів
та знайомих. Суд відбувся ще влітку, а на сьогодні
рішення набуло чинності
і не оскаржувалось. n
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