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Післямова
до світлини
з Майдану
П’ять років тому більшість газет світу, а серед
них і «Волинь-нова», надрукували на першій
шпальті фото закривавлених батька і сина —
з вулиці Інститутської у Києві. Розпізнав
я на тому знімку своїх добрих знайомих
зі столиці — Миколу Кузнєцова та його сина
Ігоря. І розповів у «Волині», як беркутня
і тітушки ледь не закатрупили світоча
української кібернетики
Павло ПРИСЯЖНИЙ

икола Кузнєцов і його дружина Алла Шумська з дітьми ходили на Майдан щоденно.
Носили харчі, термоси з чаєм і кавою. Забирали до себе на лівий берег Дніпра хлопців і дівчат, щоб помились, відіспались, переодягнулися
у чисту білизну, за якою Аллі треба було «змотатися» у магазин…
У їхній сім’ї навіть пес був «людяний». Здоровенний вівчур тихенько приходив зранку до ліжка.
І ніякого — гав-гав. Легенько лизне у щоку, мовляв,
вставай, надворі вже день.
З Миколою час від часу зідзвонюємося. Питаю
його:
— Що змінилося за 5 років, друже?
— А нічого. Наука як була на задвірках, так і залишається. Стільки моїх колег із Політехніки та Інституту кібернетики виїхало на Захід, просто жах.
— А тебе що тримає?
— Простої відповіді не маю. Від біди не втікають. Її — поборюють. Смію так думати.
— А за кого на виборах будеш голосувати?

МОРСЬКИЙ ПІХОТИНЕЦЬ ІЗ РАТНІВЩИНИ М
СВОЮ НАРЕЧЕНУ СПЕРШУ ПОКАЗАВ
ЖУРНАЛІСТАМ «ВОЛИНІ»
Дякуємо Валентині Федорівні і Віталію Петровичу Олексюкам
із села Комарове за сина-патріота
с. 5
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Ян ВАЛЕТОВ,
письменник
та журналіст,
про Майдан:

«

Кожного, хто зараз намагається
говорити про «новий Майдан»
у світлі нинішніх виборів, я вважаю душевнохворим. Сьогодні ми
беремо участь у демократичному
процесі, з усіма його витратами
і слабкостями. Саме для того, щоб
у нас були вибори, а не наступники
та імітація вибору, люди вийшли
на площі і були вбиті озвірілою
владою.
Саме за свободу вибирати
шлях померли люди на Майдані. Не за владу. Не за лідерів, які
зовсім і не лідери. За право бути
вільними у своїх рішеннях. За незалежність від Кремля.
Пам’ятайте про жертви і про
цілі.
Не дай Бог, щоб довелося повторити.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
та в Україні (м. Нововолинськ)
цех із розробки курей-бройлерів
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:

l доїздом; спецодягом;
l комфортними умовами;
l проживанням (сімейні пари окремо);
l повноцінними обідами;
l свіжою курятиною.

ОПЛАТА 20-25 тис. грн/міс.
ВИМОГИ: біометричний паспорт

ТЕЛЕФОНИ: (067) 333-73-93, (067) 674-41-04

»

наукові праці видані у Нью-Йорку,
« Його
Москві, Лондоні, Парижі, Варшаві.
За книжками Миколи Кузнєцова
навчаються студенти всього світу. І цю
людину могли вбити на Майдані.

»

— Не за кого, а за що. За Майдан і за Україну.
Ось так і поговорили… А ще згадалося мені,
як, маючи запрошення на роботу від провідних університетів Європи й Америки, Микола Кузнєцов
майже рік працював у Німеччині чорноробом, заробляв на операцію для донечки.
Згадався мені Микола, який рік виходжував
свою дружину. Вона дуже любить небо. Але одного разу головний парашут не розкрився, а на запасному приземлення Алли було катастрофічним.
Потім її оперували, лікували, а Микола молився…
І вимолив!
Що ще сказати про Миколу Кузнєцова? Він —
професор, член-кореспондент Академії наук,
почесний доктор провідних університетів світу,
лауреат Державної премії України в галузі кібернетики. Його наукові праці видані у Нью-Йорку, Москві, Лондоні, Парижі, Варшаві. За книжками Миколи Кузнєцова навчаються студенти всього світу.
І цю людину могли вбити на Майдані. На Інститутській куля влучила Миколі у чоло. Били його
і сина спочатку беркутівці гумовими палицями,
а добивала тітушня дерев’яними битами. Дружина і мати Алла, непритомніючи, рятувала своїх мужчин, тіла яких були кривавим місивом. Така
ось славна родина українського генія кібернетики. n
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n А ви як думаєте?

«Коли пропонують — бери, бо то твої,
народні гроші, але голосуй, як серце підказує»
Фото depo.ua.

Уявіть ситуацію: вашим сусідам
заплатили по 1000 гривень за
«правильне» голосування на
виборах Президента України.
З такою ж пропозицією
звернулися і до вас. Ви —
відмовитесь, візьмете гроші чи
заявите в поліцію?
Чому це питання актуальне і в
5-ту річницю розстрілу Майдану?
Чи варто засуджувати людей, які
готові продати свій голос?
Микола ТАРАСЮК,
батько загиблого
на Майдані Героя
Івана Тарасюка
(с. Залісоче
Ківерцівського району):
— Я б заявив у поліцію. І скажу чому: коли
ми будемо обирати президента таким
чином, то це може призвести до того,
що до влади прийдуть такі, які були при
Януковичу. Треба дати дорогу тим кандидатам, котрі справді хочуть допомогти людям, аби їм краще жилося, котрі за
те, щоб наша країна розбудовувалася
за європейськими принципами.
А ось щодо другого запитання, то
тих, хто продає свої голоси, засуджувати не можна. Все починається з того,
що в нас, на жаль, нема середнього
класу — є лише багаті й бідні. І якщо у
людини пенсія трохи більша за півтори
тисячі, то одержати ще майже стільки —
велика спокуса.
Руслана
РУБІНОВСЬКА,
мати–героїня,
10–річний син якої
страждає від ДЦП
(м. Ковель):
— Перша моя думка
— відмовитися. Я вважаю, що не можна торгувати майбутнім
України, за яке мій старший син Андрій
воював на Сході. А середній — Марко
і його дідусь Володимир Присяжнюк
стояли на Майдані. І моя вже покійна
мама в ті дні не відходила від телевізора, а коли побачила, як людей розстрілювали на Інститутській, то її розбив
інсульт. Я з родини свідомих українців,
і, звісно, виникає природне бажання
кинути ті гроші в обличчя політикам, які
намагаються підкупити виборців. Ми
ж уже в часи Януковича переконалися,
до чого це призводить. А от заявляти у
поліцію я б не стала, бо не вірю, що це
щось змінить.
А з іншого боку, згадую свого Володю, який так мріє ходити з однолітками
до школи. Після 7 курсів реабілітації у
Міжнародному центрі відновного лікування у Трускавці він уже навчився стояти, може зробити кілька десятків кроків,
у нього перестали тремтіти руки. Синочок розуміє, що за здоров’я потрібно
боротися, і малює картини, намагається їх продати. Як він радів, коли одна
наша землячка, яка нині живе в Ізраїлі,
купила його роботу! І все ж нам ще бракує понад 7 тисяч гривень, щоб оплатити курс лікування. Тому заради сина я,
можливо, і взяла б гроші. Але все одно
голосуватиму тільки по совісті.
Віталій СОБКО,
протоієрей, голова
інформаційновидавничого центру
Волинської єпархії
ПЦУ (м. Луцьк):
— Питання актуальне, бо і Майдан, і вибори мають однакові цілі. Революція, як
і громадське волевиявлення шляхом
голосування, — це боротьба за Україну, за її волю, свободу, справедливий

у людини пенсія трохи
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більша за півтори тисячі, то
одержати ще майже стільки
— велика спокуса.
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вибір. Тому ті, хто пам’ятає, скільки
наших батьків, братів, дітей віддали
життя за Україну, не можуть брати гроші за свій голос. Порядний українець,
справжній громадянин не те що просто
відмовиться від коштів, а постарається
зафіксувати цей факт і заявити про нього у поліцію чи іншим чином запобігти,
щоб ганебне явище не поширювалося.
Позиція християнина — уберегти від
гріха інших.
Олександр ГУЧ,
активіст Євромайдану,
сільський голова
(с. Дерно
Ківерцівського району):
— Безсумнівно, заявлю в поліцію. Але якщо
говорити про себе, то
до мене, мабуть, не наважаться підійти
з такою пропозицією, бо чітко знають
мою позицію. Ті, що продають свій голос за гроші, потім нарікають на владу,
що вона погана, не дбає про простих
людей. Тому я засуджую і тих, хто бере
хабарі, і тих, хто їх пропонує. Учасники
Майдану йшли на великі жертви, піднявшись на протест. Кожен із них розумів, що може загинути від пострілів
снайперів, але ризикували життям для
того, щоб у країні діяли закон і справедливість. А ті, які на це не зважають і далі
продаються, — гріш їм ціна.
Віталій ТКАЧУК,
голова Волинського
осередку ВГО людей
з інвалідністю по зору
«Генерація успішної
дії» (м. Луцьк):
— У поліцію заявляти точно не буду, бо не
знаю, що спонукало людину цим займатися, може, у неї якась біда трапилася.
До правоохоронців звернувся б, напевно, лише коли за підкуп вимагали б
фото бюлетеня, адже це серйозна маніпуляція. Людям рекомендую брати гроші, щоб інші не попалися на цю вудочку,
і принципово голосувати за іншого кандидата. Це питання буде актуальне ще
довго, якщо рівень життя українців не
підніметься. Щоправда, така ж ситуація
скрізь на пострадянському просторі.
Ми пішли вперед у розвитку демократії тільки в тому, що не знаємо, хто буде
нашим наступним президентом. А взагалі-то я намагаюсь нікого не засуджувати. І за продаж голосів зокрема.

Людмила
ПРИХОДЬКО,
народна артистка
України (м. Луцьк):
— Це порушення Конституції, тому винен кожен, хто візьме гроші за
голосування: і я, і сусід. А
чи можна продати совість — це питання
філософське. Хоч і було в житті нелегко,
я ні перед ким не ставала на коліна і не
продавалася, бо й за це платити треба. Так багато навколо продажності й
зневаги до честі людської, що, вважаю,
починати треба із себе: сам не бери і не
давай. А хто насправді з кандидатів чесний і правильний — невідомо, про це у
кожного виборця своя думка, головне
— треба пам’ятати, що багато дійсно
чесних людей загинули за те, щоб ми не
були кріпаками, щоб мали право вибору. Цим треба пишатися, а не торгувати.
Бо потім ту 1000 гривень хитрістю з тієї
ж людини і стягнуть: за комунальні, за
газ, за інше. А що залишиться?
Богдан НІЧАЙ,
голова громадської
організації «Спілка
шахтарів–інвалідів
України» (селище
Благодатне міста
Нововолинська):
— Звичайно, відмовлюся. І знаєте чому? Бо мене не влаштовує сума (сміється. — Ред.). Якби
кандидат у президенти України запропонував по п’ять доларів (приблизний
прожитковий мінімум) на день і мав
намір заплатити за п’ять років свого
перебування на цій високій посаді, то я
би подумав… Звісно, як чинити, коли дають гроші, фактично отримані нечесним
шляхом (нехай хтось посперечається),
залежить від кожної конкретної людини, її принципів, зрештою, розуміння
місії глави держави. Але я не засуджую
цих громадян. Непросто розмірковувати про патріотизм, коли порожні кишені. Звичайно, прикро про це говорити
у 5–ту річницю розстрілу Майдану. За
що полягли хлопці? За те, щоб Україна
була правовою, цивілізованою державою, щоб ми забули про такі поняття, як
обман, корупція, підкуп. На жаль, з часу
Майдану негативу не поменшало, а навпаки — додалося. Ніхто ні за що не несе
відповідальності. Якщо, наприклад, запросто можна обливати брудом свою
країну і за це нема жодного покарання,
то подібні вчинки не матимуть меж.
В’ячеслав
ХІЛЬЧИШИН,
доброволець
батальйону «Айдар»
(м. Сарни
Рівненської області):
— Переконаний, що
до мене з такою пропо-

зицією не звернуться, бо знають, що я
не продаюся ні за 1000, ні за 10 тисяч
гривень. Адже це означає зрадити своїх
побратимів, котрі без роздумів вирушили на Схід добровольцями воювати і
вмирати за Україну. Якщо раптом звернуться, щоб купити мій голос, то, як би
це делікатно сказати, викину за двері й
спущу зі сходів. Не розумію людей, які
продають свій голос у той час, коли в
країні йде війна. Невже їхня совість коштує 1000 гривень?
Олег ГАЛАСУН,
заступник голови
Асоціації фермерів
і приватних
землевласників
Волині (с. Чаруків
Луцького району):
— Запросто напишу
заяву. Бо ніколи не розумів і не вдавався
до такого. А оскільки не раз працював на
виборах, то усвідомлюю, до чого це призводить. Подібне трапляється через те,
що люди недалекоглядні і не хочуть думати. Та тисяча гривень нікого не врятує.
Ми як політична нація повільно дорослішаємо. У нас немає багато на це часу,
але люди не хочуть самостійно мислити,
приймати рішення і нести за них відповідальність. Цьому ніхто їх не вчив: ні
радянська влада, ні за незалежності. А з
відповідальністю останніми роками взагалі проблемно. Люди порушують закони, бо в нас за це можна не відповідати.
Безкарність породжує нові злочини.
Олена ГОНЧАРУК,
працівник архіву
(смт Турійськ):
— У поліцію точно не
зверталася б, бо впевнена, що це нічого не дасть.
Знаєте, у таких випадках
часто радять: гроші все
одно накрадені, дають — бери, але голосуй, як вважаєш за потрібне. Мовляв,
ці гривні — народні, наші, то ніби і своє
береш… Але — ні. Не взяла б, це точно.
Краще б вони ті гроші не на голоси потратили, а на допомогу лікарням чи дитбудинкам, тоді люди цим політикам були
б вдячні.
А те, що ми з вами знову обговорюємо цю тему, свідчить, що в державі, на
жаль, так і не діють ні моральні, ні звичайні закони. Навіть смерті людей багатьох
нічого не навчили. Як тих, хто дає, так і
тих, хто бере. Хоча… Є ж ті, кому ця тисяча важлива. Треба на ліки, наприклад.
Однак життя показує, що беруть якраз ті,
хто забезпечений, кому вистачає… Мені
здається, не маю права тут судити.
Галина КАЖАН,
заслужена артистка
України (м. Луцьк):
— Якщо хтось запропонує мені продати
голос, то пошлю його далеко–далеко. Я не продаюся за тисячу гривень.
І не люблю, коли мною хочуть маніпулювати, «підказувати», за кого голосувати.
Маю власну думку. Але й до поліції не
піду, бо то зайва трата часу і завершиться нічим. Не пам’ятаю, щоб когось з обраних депутатів парламенту притягнули
до відповідальності за підкуп виборців.
А тих, хто хоче продати свій голос, не
беруся судити. Коли пропонують —
бери, бо то твої, народні гроші, але голосуй, як серце підказує. Певно, гроші
їм вкрай потрібні. Коли живеш у злиднях, не дуже й думаєш про відповідальність за такі дії. Пересічний виборець
мислить так: кандидати всі однакові, а
ось той хоч гроші дав.
Бліц провели Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Алла ЛІСОВА, Сергій НАУМУК,
Катерина ЗУБЧУК,
Євгенія СОМОВА,
Мирослава КОЗЮПА,
Кость ГАРБАРЧУК,
Олег КРИШТОФ, Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК.

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

«НЕБО ВПАЛО НА СИНА,
АЛЕ ВІН ТРИМАТИМЕ ЙОГО
ДЛЯ НАС»
У п’яту річницю Майдану в Палаці культури міста Луцька відбувся
перегляд документального фільму про сучасних Героїв «Зима, що
нас змінила. Небесна сотня», організований Центром національнопатріотичного виховання дітей та молоді
Людмила ВЛАСЮК

«Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі не відомо, скільки людей
насправді входить до Небесної
сотні» — такими словами розпочинається стрічка, від якої — тисячі
мурашок. Кожен кадр пропускаю

крізь себе. Розбита бруківка біля
стадіону Лобановського, архангел
Михаїл серед диму, кров на Майдані. Режисери передали все чесно,
глибоко й відверто. Кожна хвилина — емоція, яку проживаєш, відчуваєш запах вогнища, смерті, страху і свободи. Ось хтось зігнувся,
ніби зламане дерево. Хтось упав

Може, про шахрайство
хлопець і гадки не мав?
Це запитання мене не покидає після того,
як юна особа попросила допомогти зняти
гроші з банкомата, а я відмовила у цій
послузі
Катерина ЗУБЧУК

А було так. Цими днями вранці дорогою на роботу згадала, що в гаманці зовсім немає готівки.
Завертаю до банкомата. Трошки осторонь стоїть
хлопець з мобілкою в руках і щось читає чи шукає.
Одне слово, зайнятий своїми справами. Коли ж
я дістала банківську картку, то почула: «Вибачте,
не можу отримати з телефона гроші — ви не допоможете мені?» І далі було роз’яснення, що саме
треба зробити: «Я на вашу картку кину 400 гривень, а ви мені їх знімете». Моє «Ні» прозвучало так
категорично, що розмова продовження не мала.
Запідозривши якесь шахрайство, поспішила геть,
не чекаючи, які дані моєї картки для тієї операції
з перекиданням грошей юнак попросив би назвати (може, поки б я слухала спритника, то він примудрився б сфотографувати мою картку, і йому
став би відомий її номер чи навіть код безпеки,
який є на звороті?)… А якщо юнак не мав наміру
обманювати жінку поважного віку і вже я його образила підозрою? Коли так, то нехай вибачить.
На жаль, доводиться стільки чути про різні способи шахрайства, зокрема і з банківськими картками, що, мабуть, таки краще перестрахуватися,
аби не потрапити у халепу.

21 лютого 2019 Четвер

3

22 ЛЮТОГО
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Сонце (схід — 7.20, захід — 17.45, тривалість дня — 10.25).
Місяць у Терезах. 18–19 дні Місяця.
Іменинники:
Геннадій,
Никифор,
Інокентій, Петро, Еміль.

на коліна, затуливши лице руками.
Пальці чорні від диму й коктейлів
Молотова. Обличчя під касками також закіптюжені та втомлені. Дуже
багато болю й емоцій. І не важливо,
дивишся фільм уперше чи вп’яте.
Бо ця стрічка — то історія однієї
людини, Устима Голоднюка, та одночасно всіх Героїв Небесної сотні.
Він один із янголів, «хлопчик у блакитній касці». Разом із батьком,
колишнім майором міліції, брав
участь у боях. «Дякувати Богу, що
я встиг побачити свою дитину, сказати, що я його люблю, — у цих
словах мужність батьківського серця. — Куля снайпера пробила каску й поцілила в голову. В Устима
був своєрідний пароль. Він просив
у випадку небезпеки на барикадах
кричати йому, що небо падає. Воно
впало на сина, але він триматиме
його для нас».
…Я не знаю, як іще достукатися
до свідомості людей, яких та зима
не змінила. Такі фільми — найсильніша зброя проти байдужості. Бо ці
хлопці освятили наш прапор своїм
життям, як і ті, що воюють на Сході. Золотий внизу і синій зверху. Він
сьогодні майорить у Луцьку…

n Болить!
Що ж ти, серце, щемиш від відчаю!
І душа від оман зажурена…
На Майдані сам Бог за слідчого,
Але навіть його обдурено…
Ці слова з вірша-присвяти поета
Олександра Берестяного своєму
землякові з Рівненщини Сашкові
Храпаченку — Герою Небесної сотні, вбитому снайпером 20 лютого
2014 року на Інститутській — на останній барикаді…

«Дозвольте, леді!»
У п’ятницю дорога завжди сповнена випробувань,
бо переважна більшість студентів після клопітких
днів навчань повертається додому
Власта КРИМСЬКА

В
автобусі
напрочуд тісно, люди нудяться
та нетерпляче зітхають,
очікуючи водія. Коли нарешті рушили з місця,
то бабуся, що сиділа на передньому кріслі біля вікна,
перехрестилась і тихенько
сказала: «З Богом!» «Не
хвилюйтеся, — лагідно мовив водій, — довезу цілими
й неушкодженими!»
Біля старенької спокійно спить хлопчина років двадцяти, не реагуючи
на автобусну метушню.
В салоні ще певний відсоток пасажирів час від часу
обурюється то через громіздкі валізи, що заважають пройти, то через те, що
водій на кожній зупинці
підбирає людей у вже переповнений транспорт. Що
вдієш, треба тіснитися: додому ж усім хочеться!

У Ковелі зупинка тривала трішки більш як десять
хвилин. Одні люди вийшли,
інші зайшли, тому наповненість лишилася такою
ж. Прокинувся і той юнак,
вирішив подихати свіжим
повітрям. Проштовхнутись
у натовпі, де, чесно кажучи,
не було і яблуку як упасти,
виявилося складно. Над
порожнім сидінням, на якому залишив свій рюкзак,
просто висіли три дівчинки-студентки.
Хлопчина,
протискаючись та обійнявши одну з них за талію,
ввічливо промовив: «Дозвольте, леді!» — і зручно
вмостився на своє місце,
надягнув навушники, з яких
дуже гучно гриміла музика.
Бабуся повернулася до дівчат і якось сумно підкреслила: «Джентльмен». Леді
лише усміхнулися у відповідь, а юнак цього вже
не чув.

23 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.18, захід — 17.47, тривалість дня — 10.29).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 19–20 дні
Місяця.
Іменинники:
Валентина,
Ганна,
Галина, Павла, Прохор, Симон, Антон.
24 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.16, захід — 17.49, тривалість дня — 10.33).
Місяць у Скорпіоні. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Влас, Дмитро, Федора,
Захар, Всеволод, Гаврило.
25 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.14, захід — 17.50, тривалість дня — 10.36).
Місяць у Скорпіоні. 21 день Місяця.
Іменинники: Олексій, Марія, Євген,
Антон, Мелетій.
26 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.12, захід — 17.52, тривалість дня — 10.40).
Місяць у Стрільці. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Світлана, Фотинія, Зоя,
Стефан, Семен, Артем, Мартин.

n Золоті слова
«Раби — це нація, котра не має
Слова.
Тому й не зможе захистить себе».
Оксана ПАХЛЬОВСЬКА,
поетеса, доктор філологічних наук.

n Прогноз погоди

Зима ще нагадає
про себе снігом
22 лютого — святих Никифора й
Панкрата. З цього дня сильний мороз
буває лише вночі. Наші предки
говорили: «На Никифора ніч темна —
тікає зима», а небо без зірок вказує
на ранню весну. Традиційно насіння
виставляли на три ранкові зорі на мороз
і відкладали до посівної, щоб було
стійкішим до температурних коливань
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру
Світлани Гончаренко, 22 лютого — хмарно, вночі сніг, вдень — невеликий сніг,
на дорогах ожеледиця. Вітер північно–
східний, 7–12 метрів за секунду, місцями
пориви — 15–20. Температура протягом
доби — 2–7 градусів морозу. 23-го — мінлива хмарність без опадів, на дорогах
ожеледиця. Вітер північний, 7–12 метрів
за секунду. Температура повітря вночі —
5–10, вдень — 1–6 градусів морозу. 24-го —
хмарно з проясненням, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер
північно–західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 2–7 градусів
морозу, вдень — мінус 3 — плюс 2. 25-го —
хмарно з проясненням, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер
північно–західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — від нуля до мінус 5, вдень — від нуля до плюс 5. За багаторічними спостереженнями, найтепліше
22 лютого було 1990 року — плюс 14, найхолодніше — 1964-го — мінус 24 градуси.
У Рівному 22–26 лютого без опадів.
Температура повітря 22-го — 5–2 градуси
мі
морозу. 23-го, 24-го — 7–3 з позначкою «мінус». 25-го — від 3 морозуу
до 1градуса тепла. 26-го —
мінус 1 — плюс 3.
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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ОВИНИ КРАЮ
ТАТО — У ДОМОВИНІ,
МАМА — ЗА ҐРАТАМИ
Позавчора вночі, близько 2-ї години, на хуторі
Горщок села Замшани Ратнівського району
сталася трагедія — 38-літня жінка смертельно
поранила ножем свого на 11 років старшого
чоловіка

е стало відомо на ранок 20 лютого найперш
з інформації на сторінці у «Фейсбуці» Замшанівського старостинського округу Забродівської об’єднаної територіальної громади.
У телефонній розмові виконувач обов’язків старости Володимир Томашук, який був понятим, розповів:
— У сім’ї Калачуків, де трапилася трагедія, — троє
дітей. Найстарша дочка вже повнолітня, син — учень
місцевого навчального закладу, а найменша донька — ще дошкільня. Родину не вважали неблагополучною. Хоч було відомо, що чоловік, який працював
у місцевому лісництві, випиваючи, ставав агресивним. Що сталося тієї ночі — ще встановлюватимуть
правоохоронці. Судячи з побаченого (у хаті вибито
міжкімнатні двері), жінка, очевидно, захищалася:
зробила один удар ножем, який припав на ділянку
серця. Вона і викликала поліцію та «швидку». Медики, на жаль, уже лише констатували смерть потерпілого.
Підозрювану затримано і доставлено в ізолятор
тимчасового тримання в Ратному. Двох малолітніх дітей правоохоронці відвезли в село Замшани до їхнього рідного дядька. У секторі комунікації поліції Волині
повідомили, що відкрито кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. n

Ц

ВОДІЙ ІЗ МІСЦЯ ТРАГЕДІЇ
НАКИВАВ П’ЯТАМИ
Минулого понеділка близько 22-ї години
на дорозі перед мостом поблизу села
Прилуцьке Ківерцівського району під колесами
автомобіля загинув 40-річний чоловік
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а вчинення смертельної дорожньо-транспортної
пригоди поліція розшукує водія транспортного
засобу, який утік. Попередньо відомо, що їхав він
вантажівкою з причепом у напрямку села Прилуцьке
з боку Озерця Ківерцівського району.
Правоохоронці просять усіх очевидців події,
та осіб, що володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, телефонувати за номером служби 102
поліції та допомогти встановити особу втікача. n

З

ПРОВАЛИВСЯ ПІД ЛІД
І ВТОПИВСЯ
Цей нещасний випадок стався 19 лютого
в місті Ковелі на штучній водоймі комунального
закладу «Ковельська поліклініка», що на вулиці
Богдана Хмельницького
Валентин МИШКО

рибувши за викликом на місце події, працівники 19-ї державної пожежно-рятувальної
частини дістали з води загиблого 50-літнього
чоловіка. З’ясувалося, що він, намагаючись перейти
водойму, провалився під лід і потонув.
Рятувальники закликають волинян і любителів зимової риболовлі не виходити на тонку кригу, берегти
від біди дітей. n

П

КОМУ «НАСОЛИВ» ЧИНОВНИК?
У Нововолинську в ніч із 16-го на 17-те лютого
згоріла машина
Мирослава СЛИВА

становлено, що належить вона головному державному інспекторові відділу додержання законодавства про працю, зайнятість та інших
нормативно-правових актів управління Держпраці
у Волинській області. Відомо, що йому неодноразово погрожували. n

В
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n Резонанс

ЗАЛЯКУВАННЯ, ПІДПАЛИ ХРАМІВ,
НАПАДИ НА ЖИТЛО…
Такими методами російські терористи планували сіяти
міжрелігійну ворожнечу в нашому краї
Василь РОГУЦЬКИЙ

Марина ЛУГОВА

Більше новин — на сайті

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

олова Служби безпеки
України Василь Грицак
заявив, що кремлівські
спецслужби планували провокації щодо 19 храмів та їхніх
священнослужителів у шістьох областях України. 5 із цих
об’єктів розташовані у Волинській області. Атаці мали піддатись: храм Миколи Чудотворця
(Луцьк), костел (смт Маневичі),
костел Пресвятого Серця Ісуса Христа (Ківерці), каплиця
Вознесіння Господнього (Горохів), Луцька релігійна громада
прогресивного іудаїзму. Таким
чином, кремлівські посіпаки
хотіли нападати в нашому краї
як на православні святині, так
і на католицькі та юдейські організації. В інших областях, зокрема у Львівській, об’єктом

Г

у Москви одна —
« Мета
знищення української
державності та України
як такої.

»

Фото glavcom.ua.
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рейські організації планувалось
атакувати не тільки на Волині,
а й у Донецькій та Одеській областях.
Як бачимо, для Кремля у нашій країні нема своїх

тероризму повинна була стати
ще й вірменська церква.
У російських документах,
які продемонстрували в СБУ,
передбачено два етапи розбурхування ворожнечі. Перший —
це залякування через телефонні
дзвінки та у соціальних мережах
від імені представників патріотичних організацій. На Волині,
наприклад, серед інших терористи планували діяти від імені
Богдана Климчука — керівника
штабу Самооборони майдану
Волині. Російські спецслужби
мали намір залякувати, зокрема, прес-секретаря Волинської
єпархїі УПЦ Московського патріархату Олега Точинського.
При цьому фальшиві патріоти
мали вимагати від нього виїхати з України, використовуючи
фото- та відеоматеріали, які
містять сцени убивств та знущань.
Другий етап передбачав
підбурювання до провокацій
та їхнє здійснення. Мала бути
підпалена синагога та розмальована свастикою. «Напади
також повинні бути здійснені
на житло активістів», — ідеться
у кремлівському документі. Єв-

та чужих. Задля досягнення
власних цілей Москва використовує усіх. А мета у неї
одна — знищення української
державності та України як такої. n

n Тим часом
НАЙБІЛЬШЕ ПАРАФІЙ В КРАЇНІ
ПОПРОЩАЛОСЯ З КИРИЛОМ
НА ВОЛИНІ
Про це повідомив на вчорашній нараді голова
облдержадміністрації Олександр Савченко. Вже
73 релігійні громади на зборах вірян ухвалили рішення
приєднатися до ПЦУ. За його словами, влада у процес
не втручається, а спостерігає, щоб усе відбувалося
мирно й у рамках чинного законодавства
Кость ГАРБАРЧУК

Олександр Савченко додав, що йому відомо, як деякі
священики Московського
патріархату переконують своїх
парафіян зачекати з переходом до ПЦУ 2 місяці, до завершення президентських
виборів. Але, як запевнив
чиновник, у цьому питанні
нічого не зміниться. Томос
виданий Вселенським патріархом, і процес не залежить від
держави та політичних змін.
Посадовець зазна-

чив, що до надання визнання на Волині 622 храми
належали парафіям Української православної церкви
Московського патріархату,
а Київському — 338 культових споруд.
Начальник управління
культури з питань релігій
та національностей Волинської
облдержадміністрації Ольга
Чубара поінформувала, що
до Православної церкви України вже перейшло 73 громади.
З них 16 — разом зі священиками. n

Р

216
900 осіб —
така кількість населенняя
Луцька станом на 1 грудня
ня
2018-го, що на 355 чоловік
більше, ніж рік тому. А рівень народжуваності порівняно з відпоповідним періодом 2017-го зменшившився і становив 9,8 народжених у
розрахунку на тисячу наявногоо
населення. Рівень смертності
— 10 на 1000, що є найнижчим
показником в області.
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n Спеціальний репортаж
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Павло Ротар сам збирав на полі бою «заготовки»
отовки» для художників.
Праворуч – легендарна
гендарна гітара з Луцька!

І двометровим
д
одеситам, і коренастому волинянинові підійшли сорочки
із Галичини.

МОРСЬКИЙ ПІХОТИНЕЦЬ ІЗ РАТНІВЩИНИ
СВОЮ НАРЕЧЕНУ СПЕРШУ ПОКАЗАВ
ЖУРНАЛІСТАМ «ВОЛИНІ»
Дякуємо Валентині Федорівні та Віталію Петровичу Олексюкам із села Комарове
за сина-патріота
Під час «руской вєсни», коли по всьому Донбасі біснувалися сепаратисти під
керівництвом своїх «запорєбрикових» друзів, групки місцевих українських
активістів суттєво псували настрій одним і другим. Вони не сховали жовтоблакитних прапорів навіть тоді, коли вулицями почали ходити «орки»
з автоматами. На жаль, не скрізь патріотам вдалося вберегти рідні міста від
«колорадської чуми», але Маріуполь вистояв, зокрема і завдяки людям,
з якими ми познайомилися під час робочої поїздки на Приазов’я
Олег КРИШТОФ

І НА БЕРЕГАХ АЗОВА
НА ПЕРШИХ РОЛЯХ —
НАШІ ЗЕМЛЯКИ

«Таня — у нас герой, вона
вирвала мого кума з лап бойовиків», — розповідає маріупольський
краєзнавець
Вадим Джувага про військову
журналістку Тетяну Ігнатченко,
яка нині працює прес-секретарем голови Донецької військово-цивільної адміністрації.
Жінка справді у 2014-му стягнула зі сцени, яку облаштували
апологети «руского міра», активіста, який міг би й поплатитися життям за «бандєровскій»
червоно-чорний шалик на шиї.
Вона не раз побувала під обстрілами в окопах, висвітлюючи ситуацію на фронтах російсько-української війни, а нині
відверто обурюється закидами
про те, що маріупольці підтримують сепаратистів.
Одним із заходів, на якому вона розвіювала ці стереотипи, стала міжрегіональна
конференція
«Становлення
і розвиток військово-цивільного партнерства у сфері медіа».
Крім редакторів ЗМІ з різних
регіонів країни, яких зорганізував головний консультант
Головного департаменту інформполітики
Адміністрації
Президента України Олександр Бухтатий, у зустрічі взяли участь українські морпіхи,
серед яких головним був заступник командира 503-го
окремого батальйону морської
піхоти Петро Олексюк — наш
земляк із Ратнівщини. Місцеві
журналісти зустріли волиня-

нина краще, ніж зірку шоу-бізнесу, просили поставити автограф на прапорі.
Після дискусії про проблеми військової та регіональної
преси, перегляду та обговорення фільму «Газети Волинь»
«Я вірю, що закінчиться війна»
головний редактор районної
газети «Білопільщина» Наталія Калініченко подарувала
бійцям-морпіхам сорочки-вишиванки. Обереги передали
майстрині зі Стрийського району Львівщини, а дісталися
вони захисникам з Одещини,
Волині та Маріуполя. Хлопці відразу зателефонували
до вишивальниць і подякували
за підтримку. Це була розмова,
що схвилювала до сліз.
А після конференції наш
героїчний земляк познайомив
журналістів зі своєю товаришкою по службі і водночас…
(у цьому він сам сором’язливо
зізнався) майбутньою дружиною. Маріупольська волонтерка Юля тривалий час привозила необхідні речі нашим
захисникам, одним із яких і був
харизматичний
волинянин.
Ділові стосунки переросли
у романтичні, а згодом дівчина
також вирішила вдягнути військову форму. На дещо провокативне запитання, чому
вирішив узяти собі жінку з Донбасу, Петро відповів: «У наших
стосунках немає поняття «Волинь — Маріуполь», є лише
«любов, доброта, щирість
і краса». В кожному поліщукові
таки живе поет!
НЕСЛИ СМЕРТЬ,
А ТЕПЕР — КРАСУ

Журналістська

конфе-

ренція відбувалася на базі
креативного
простору
«Вежа» — пам’ятки архітектури, колишньої водонапірної
башти. Нині це доволі крутий
туристичний об’єкт, із якого відкривається панорама
на доволі сірі житлові квартали
промислового міста, а також
там можна віртуально прогулятися мальовничими вуличками
Старого Маріуполя. Щоправда, це не єдиний мистецький
об’єкт, який показали гостям
організатори зустрічі. У місце-

«Ще не вмерла…»
« Гімн
у прифронтовому
Маріуполі звучав якось
по-особливому, адже
виконувала
його переважна
більшість людей, які
ще тільки вчаться
української.

»

вому Центрі сучасного мистецтва імені Архипа Куїнджі нині
експонується виставка «Воєнно-польовий Арт».
Художники світового рівня,
знані народні умільці та воїни АТО вишивали, малювали,
ліпили, випалювали, ткали,
різьбили на використаних боєприпасах, ящиках з-під них,
військовій формі та інших
предметах із поля бою. Зініціював цей проект та згуртував навколо нього майстрів
учасник війни на Сході, сержант національної поліції полку спеціального призначення
«Київ», віце-президент Асоціа-

ції «Україна — Франція» Павло
Ротар.
«Побачив ящик з-під патронів, подумав, що класно
було б розмалювати його нашою неповторною петриківкою», — розповів автор про
ідею виставки. Нині в експозиції — десятки картин, іграшок
зі зброї, музичних інструментів, килимів, жіночих сумок,
розмальованих скринь, ікон, є
навіть вулик, мед із якого мали
змогу скуштувати відвідувачі.
Наші земляки також долучилися до цього проекту. Лучанин Ігор Газукін унікальним
методом «вишивки» на дереві
оздобив ящик від боєприпасів,
а інший мешканець волинської
столиці Віктор Іщук із тубуса
гранатомета створив суперову
гітару. Таких у світі нема!
Павло вбачає у цих експонатах вираження основного
призначення людини — творити, продукувати красу навіть із того, що мало б нести
смерть.
Торік виставка побувала
і в Луцьку. А от у Ковелі та Нововолинську її не захотіли бачити
(чи то не знайшлося експозиційних площ, чи коштів на проживання організатора, який,
до речі, запевнив, що багато
не їсть). Зізнаємось, нам неприємно було про таке чути…
«ЦЕЙ ХРЕСТ ІЗ ТРИЗУБОМ
ЩЕ КІЛЬКА РОКІВ ТОМУ
НАВІТЬ ДОБИ ТУТ БИ
НЕ ПРОСТОЯВ»

Суворі бійці з полку «Азов»,
портрети загиблих, хвилина
мовчання, Гімн і червоно-чорний прапор. Так маріупольці
вшанували пам’ять захисників
України, що полягли в Широкинській операції. Тоді, у лютому 2015-го, ціною одинадцяти життів «азовцям» вдалося
укріпити оборону міста і змусити ворога відступити. На мітинг-реквієм прийшло близько
двохсот людей. Якщо врахувати, що захід проходив у будень і було доволі прохолодно,
то це — непоганий показник

активності містян, адже, скажімо, в Луцьку на таких подіях
часто збирається значно менше людей. Начальник військової школи командирів імені
Євгена Коновальця з позивним Кірт, який під час операції
очолював другу сотню «Азова»,
в коментарі «Волині» розповів, що жителі Маріуполя нині
по-іншому ставляться до війни
й ідей «руского міра». А на підтвердження воїн показав нам
меморіальний хрест із тризубом, який, за його словами, у
2014-му розвалили б першої ж
ночі. Нині ж цей монумент стоїть у центральному парку міста
без охорони. Азовці розповіли
про бої за Широкине й непослідовну позицію військових чинів
ЗСУ, які не надали тодішнім добровольцям належної підтримки. Під час мітингу згадали окремо про кожного загиблого
побратима, а на завершення
запалили фаєри. І Гімн «Ще
не вмерла…» у прифронтовому Маріуполі звучав якось
по-особливому, адже виконувала його переважна більшість
людей, які ще тільки вчаться
української.
СЄПАР, ГОЛОДНІ ДІТИ
І ТАМТЕШНІЙ ПИЛ

Лише ступивши на перон
Маріупольського вокзалу, кожен гість цього приморського
міста відчуває неповторний
запах потужної промисловості
Донбасу. Те, чим часто пишаються місцеві жителі, їх і вбиває. У місті кількість хворих
на рак, за інформацією управління охорони здоров’я міськради, у 2017-му була майже
на 36 відсотків вищою, ніж
загалом у Донецькій області.
На певні особливості тутешньої атмосфери нам натякнули
і наші… черевики: пил від місцевих металургійних комбінатів на них осідав за 5–10 хвилин перебування на вулиці,
тому взуття доводилося щоразу чистити.
Мене здивував випадок, що
трапився під час екскурсії містом: підбігли двоє хлопчиків
10–11 років і ввічливо попросили російською, чи я не міг би
їм купити щось поїсти, бо вони
дуже голодні. Не знаю, наскільки це типова ситуація для Маріуполя, але на Волині діти ромів,
які жебракують, просять зазвичай «копієчку на хлібчик».
Якщо протягом усього відрядження місцеві жителі
приємно дивували нас своєю мужністю і патріотизмом,
то останнє знайомство, що
відбулося вже у поїзді на зворотному шляху, викликало протилежні емоції. Нам зустрівся
«сєпар». Так цього чоловіка
охрестили двоє наших інших
попутників — військових, що
їхали у відпустку із зони ООС.
Незнайомець спочатку чіплявся до солдатів, а згодом
і до нас зі своєю «правдою»:
«Що вам дала ця держава, он
жінка не мала грошей на квиток, їй хтось допоміг?» Зрештою цей «товариш» сказав, що
його брат воює за «ДНР». Ви
не повірите, але наші бійці
після кількох годин розмови
зуміли його переконати, хто
приніс «рускій мір» Донбасу.
І він навіть пообіцяв перейти
лінію фронту, щоб відкрити очі
це
родичу-бойовику.
на ц
е ро
р
д чуу-б
ди
бой
ойов
овик
ику.
у n
у.
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Дональд ТУСК,
голова Європейської Ради,
колишній прем’єр-міністр Польщі,
тези з промови у Верховній Раді
з нагоди 5-ї річниці подій на Майдані

«Немає Європи
без України»
Дорогі українські друзі!
…Насамперед хочу подякувати вам за стійкість. Ви
встояли у найважчу мить вашої
історії. Ви встояли і будете залишатися гордими та незламними всупереч геополітиці,
всупереч злим намірам агресивного сусіда і всупереч байдужості та лицемірству багатьох впливових гравців світової
політичної сцени…
Досі чую слова з вірша Галини Крук, написаного в ті драматичні лютневі дні.
Усі ми, Європо, так глибоко
стурбовані, що деякі навіть убиті. Чисть частіше Ютюби, щоб
тутешня жорстокість не разила твоїх громадян. Деякі з наших ніколи тебе не побачать
на власні очі. В тебе теж щось
із зором, Європо, ти вперто
не бачиш вибитих їхніх очей
і вогнепальних ран. Деякі більше не зможуть, Європо, не гнівайся, навіть руки тобі дати
(хіба що протези!), навіть торкнутись культури твоєї минулих
віків. Сторожи свої межі, Європо, щоб тебе не торкнулося
раптом, прислухайся, на всякий пожежний, чи ми кричимо
ще від ударів прикладів, армійських чобіт і кийків.
Але багато з нас почули ваш
крик, вслухалися в це волання
і зрозуміли… І тому сьогодні тут,
у Верховній Раді України, можу
повторити перед вами не лише
від свого імені, а від імені всього Європейського Союзу: ми
з вами! І ми хочемо вам і надалі
допомагати.
Саме тут хочу підтвердити
перші слова Угоди про асоціацію: Європейський Союз визнає європейські прагнення
України і вітає її європейський
вибір. Хочу повторити, що
Європа ніколи не визнає
російську анексію Криму
і не відмовиться від санкцій,
аж поки Москва не виконає
своїх зобов’язань.
…Часто повторюю своїм
колегам у Брюсселі: не вчіть їх
бути Європою, вчіться у них, що
таке Європа.
…Коли ми, поляки, починали свій шлях до Європи, Папа
Іоанн Павло ІІ сказав світові:
«Немає справедливої Європи
без незалежної Польщі». Тут
і зараз хочу сказати, що немає
справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає
Європи без України. Ще раз
дякую за все.
Але як ваш друг маю привілей висловити кілька міркувань. Боронь Боже, не хочу вас
повчати…
По-перше: не завдайте
один одному надмірної шкоди
на найближчих виборах.
Ваша історія, як історія і мого
народу, підтверджує, що внутрішні конфлікти в наших двох
країнах є найбільшим подарунком для третьої сторони. Також

пам’ятайте, що ваші опоненти
в Європі чекають на будь-який
привід, аби зіпсувати нинішню
солідарність між Брюсселем
і Києвом, а різкий конфлікт між
вами може виявитися саме таким приводом. Тож сперечайтеся в міру і лишайтеся єдині
в справах, які мають найважливіше значення для України.
Друга порада: вдумливо
оминіть спокуси радикального
націоналізму і популізму, так,
як ви це робили досі.
Якщо поступимося рецидивам шовінізму і в Європі,
і в Україні, то ми неминуче потрапимо в конфлікти, а егоїзм і відстороненість зруйнують нашу політичну спільноту.
Відповіддю на націоналізм є,
як правило, інший націоналізм
з наслідками, які легко передбачити. Основи об’єднаної Європи — це примирення замість
реваншизму, солідарність замість егоїзму, історична правда
замість пропаганди. Небезпечні спокуси радикального популізму народжуються з комплексів і слабкості, а українці мають
усі права і підстави почуватися
нині гордими і сильними. Україна надто велика, аби для почуття величі потребувати наркотика популізму.
Третя порада: не наслідуйте тих сусідів і європейських
політиків, які хочуть усіх переконати, що демократія, заснована на свободі, правах людини, повазі до меншин, свободі
думки і слова, — це пережиток
минулого і застаріла модель
держави, а зараз настає час авторитарної демократії.
В інтересах наших громадян
і Європи загалом маємо захищати фундаментальні цінності.
Саме за це померли герої Революції гідності.
Четверта порада: будуйте
разом доброчесну державу.
Не буду тут читати лекції
про корупцію… Лише прошу всіх повірити, що чесність
і прозорість влади потрібні
не тому, що це вимога Євросоюзу, а тому, що цього потребують ваші громадяни. Не припиняйте позитивних змін, навіть
якщо вони болючі для когось.
П’ята і остання порада:
повірте у молодь.
Кілька днів тому я приймав
у Брюсселі групу студентів, серед яких були українці. Вони
попросили сказати вам, що
їхнє покоління вже готове взяти на себе співвідповідальність
за майбутнє України. Власне,
вони і є цим майбутнім. П’ять
років тому молоді українці склали іспит, деякі сплатили найвищу ціну. Якщо вони вірять
у себе і сьогодні, ви теж можете
повірити в них.
Хай живе пам’ять про героїв вашої історії. Хай живе
солідарна та об’єднана Європа. Хай живе незалежна і соборна Україна. Слава
Україні!

Представник Радикальної партії
спілкується з учителями школи у селі Липне.

Андрій Лозовий разом із колективом дитсадочка
«Колобок» у Холоневичах.

Андрій ЛОЗОВИЙ у селі Липне:
«І НАДАЛІ ДОКЛАДАТИМУ ЗУСИЛЬ,
ЩОБ ДЕРЖАВА ЗВЕРТАЛА
УВАГУ НА ВАЖЛИВІ СОЦІАЛЬНІ
ОБ’ЄКТИ ВОЛИНІ»
Цього тижня в області побував
народний депутат України Андрій
Лозовий. Політик часто приїжджає
в наш край. І зазвичай відвідує
віддалені села, невеликі міста, щоб
на власні очі побачити проблеми
людей. Цього разу політик завітав
у села Ківерцівського району — Липне
та Холоневичі Минулого року там
відремонтували садочки та школу.
На це були спрямовані гроші
з державного бюджету
Іванна МАРЦЕНЮК

ела Липне та Холоневичі мають позитивну динаміку народжуваності.
Тут живуть молоді сім’ї, що поповнюються дітьми. А місцева влада вперто ігнорує проблеми освітніх закладів, які не бачили
ремонту понад 40 літ. Це загрожувало життю
школярів і педагогів. Протікав та розвалювався дах, у приміщеннях було холодно і вогко.
Про таку ситуацію ми розповіли Андрію Лозовому», — коментує керівник РПЛ на Волині
Володимир Кравценюк.
Завдяки зусиллям народного депутата від
Радикальної партії влада таки звернула увагу
на сільські соціальні заклади Волині: виділила
з державної скарбниці кошти на ремонт дитячого садочка «Колобок» у Холоневичах,
загальноосвітньої школи та дошкільного
закладу «Сонечко» в Липному.
Молоді батьки та педагоги на зустрічі з Андрієм Лозовим дякували за допомогу, бо, кажуть, уже й не вірили, що хтось таки щось зробить у їхніх селах. На що народний обранець
пообіцяв: «І надалі докладатиму зусиль, щоб
держава звертала увагу на важливі соціальні
об’єкти Волині».
А проблем чимало… Педагоги жалілися
на низькі зарплати, на те, що багато односельців виїхало за кордон на заробітки, а молодь
не хоче повертатися працювати в село. Тож
скоро не буде кому вчити дітей.

«С

СЕРЕДНІЙ КЛАС — ЦЕ ОПОРА КРАЇНИ

Андрій Лозовий розповів про своє бачення
політики економічного націоналізму, яку активно втілюють у життя Олег Ляшко та його команда. Це насамперед відновлення економіки

України, а саме: формування середнього класу
і активізація роботи малого бізнесу, що забезпечить потреби держави, наповнить бюджет —
і будуть кошти на гідні соціальні виплати для
бюджетників та пенсіонерів.
«Україні необхідна політика економічного націоналізму — це політика захисту національного
виробника та створення в країні нормального
середнього класу, тому що у будь-якій цивілізованій державі він опора країни. Він формується
високими зарплатами інтелігенції, щоб учитель,
лікар, вихователь мав гідну платню», — наголосив заступник лідера РПЛ Андрій Лозовий.
ДО ЄВРОПИ — ВІДПОЧИВАТИ,
А НЕ В НАЙМИ

Відтік працездатних людей за кордон — величезна проблема. Вона гостро відчувається в містах та селах Волині. «Зупинити відтік
трудових кадрів можна тільки підвищуючи доходи українців. Тому лідер нашої партії Олег
Ляшко вимагає від влади негайно переглянути
держбюджет і підвищити мінімальну зарпла-

необхідна політика
« «Україні
економічного націоналізму
— це політика захисту
національного виробника
та створення в країні
нормального
середнього класу.

»

ту зараз — до 6 тисяч гривень, а з 1 вересня — до 9 тисяч гривень. Крім того, потрібно
не тільки піднімати зарплати, а й виводити їх
із тіні, щоб люди отримували гроші легально,
а не в конвертах. Це також дасть змогу підвищувати пенсії нашим пенсіонерам», — переконаний народний депутат.
«Робота для кожного, гідні доходи, реальні, а не космічні ціни і тарифи. Справедливість
у житті — це щасливі, заможні громадяни,
це високі соціальні стандарти і впевненість
кожного українця в завтрашньому дні. Ми чуємо і знаємо ваші проблеми і вимагаємо у влади
їх виконання, добиваючись гідного життя для
всіх», — так завершував зустріч із колективами
освітніх закладів у селах Липне та Холоневичі
Андрій Лозовий. n

Оксана Забужко стала
лауреатом Шевченківської премії. Комітет
відзначив її досягнення в журналістиці та
публіцистиці. У номінації
«Література» переможця
не обрано, адже жоден
із кандидатів не набрав
прохідного бала.

www.volyn.com.ua
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n Позиція
готуємося до обрання Президента України. Цього року
також відбудуться вибори
до Верховної Ради України.
На які зміни ви очікуєте?
— Я очікую, як, напевно, й
більшість українців, що держава буде рухатися за європейськими
стандартами
і вимогами, розвиватиметься
наша економіка, будемо жити
краще, ніж зараз. Я на це дуже
сподіваюся. Також маю надію, що за деякий час ми подолаємо всі ті перепони, які
існують у нашому суспільстві,
і станемо цивілізованою європейською країною.

Андрій ПОКРОВСЬКИЙ:
«ВЛАДА СПОДІВАЄТЬСЯ
НА БЕЗКАРНІСТЬ»
Інформаційне агентство «Конкурент» підготувало
текстову версію інтерв’ю Андрія Покровського для
«12 каналу», в якому він говорив про розвиток Луцька,
вибори та особисті плани.
Розмова відбувалася у стінах Музею сучасного
українського мистецтва Корсаків, відкритого 24 серпня
2018 року і розташованого у Луцьку на території культурнорозважального центру «Адреналін Сіті». Тож Андрій
Покровський віддав належне його засновнику Віктору
Корсаку та поділився власними враженнями від експозиції:
— Музей чудовий. Я вперше тут, на жаль. Подився
експозицію і хочу зазначити: велика шана і подяка
фундаторам цього закладу. Буваючи в багатьох містах
різних країн світу, я відвідую подібні музеї, бачу новий
поштовх у розвитку нашої цивілізації, у прогресі, який
прямує світом. Помічаю в таких закладах і великі тусовки
молоді: хтось пише наукові праці, хтось просто приходить
поспілкуватися з однолітками, хтось — насолодитися
мистецтвом… Усвідомлюю, наскільки складно було
облаштувати такий музей. Висловлюю велику подяку
родині Корсаків, особливо Віктору Корсаку, за те, що вони
наважилися це зробити, знайшли матеріальні можливості
проінвестувати і створити таку експозицію
Валентина МЕЛЬНИК

«ПОВЕРНУТИ ВТРАЧЕНІ
ПОЗИЦІЇ МОЖЛИВО»

— На жаль, минає вже
два роки, відколи Луцьк залишився без мера. Загалом
багато хто каже про те, що
місто за цей час іде на дно
у своєму розвитку. Яка ваша
думка щодо цього?
— Справді, зі смертю міського голови Миколи Ярославовича, Царство йому Небесне,
Луцьк багато втратив. Я вже неодноразово це говорив. Микола
Романюк жив містом. Він переймався, думав про нього днями
й ночами, і все, що відбувалося
в Луцьку, пропускав через себе,
як своє особисте. На жаль,
на сьогодні такої людини в обласному центрі нема. Теперішня влада — це люди, які просто
використовують свої повноваження заради досягнення власних амбіцій, цілей. Але це ніяк
не цілі, які спрямовані на розвиток нашого міста і громади…
Сказати, що Луцьк котиться у прірву чи перебуває в абсолютному занепаді, не можна, тому що є все ж таки певна
інерція з того часу, коли місто
на рейки поставив Микола Романюк. І ця інерція досі ще працює. Луцьк ще поки рухається
якимось шляхом. А занепад
з часом буде відчуватися…
Ми абсолютно втратили
можливість розширення міста,
адже перемовини з прилеглими громадами, які активно вів
Микола Ярославович, на якомусь етапі зупинилися. Зараз є
спроби якось їх відродити, але
це вже не ті переговори. Тому
місто не розширилося в своїх межах, і, на жаль, дуже мало
сподівань на те, що й розшириться. Я знаю про те, що зараз ведуться певні перемовини
з приводу якихось фінансових

взаємозаліків (це пов’язано
і з навчанням, і з відвідуванням
наших дитсадочків дітьми мешканців прилеглих громад), але,
на жаль, це не домовленості про
об’єднання і розширення меж.
Друга проблема в нашому
місті — це те, що воно живе без
своєї стратегії. Хоча на останній сесії були прийняті стратегічні та операційні цілі розвитку
Луцька, але до стратегії ще дуже
далеко.
— Чи може місто загалом
повернути собі втрачені позиції, скільки на це потрібно часу
і яка зараз найбільша проблема в обласному центрі?
— Я ж казав про те, що повернути втрачені можливості є
шанс. Луцьк — самодостатній,
він може розвиватися самостійно… По-перше, нам потрібна
стратегія розвитку. По-друге —
докласти всіх зусиль для об’єднання з навколишніми громадами. По-третє — потрібен
міський голова, який буде вболівати і жити нашим містом. І, безперечно, нам потрібні свідомі
лучани, наші з вами земляки, які
також будуть думати, перейматися, вболівати за власне місто.
«НЕВЖЕ ХТОСЬ
СПОДІВАВСЯ, ЩО МЕНЕ
МОЖНА ЗЛЯКАТИ?»

— Торік ви заявляли про
тиск міської влади безпосередньо на ваш бізнес у зв’язку з депутатською та громадською діяльністю. Яка зараз
ситуація? І взагалі, який нині
у місті бізнес-клімат?
— Так, справді, тиск був. І він
був настільки недолугим, що для
мене не зрозуміло взагалі, для
чого так робити. Ясно одне —
це був тиск на мене як на депутата за мої опозиційні погляди,
громадянську позицію. Але невже хтось сподівався на те, що
мене можна злякати і зупинити?

Фото прес-служби Громадянського руху «СВІДОМІ».

Цей депутат Луцької міськради давно асоціюється у лучан із конкретними діями.
Він дбає про Луцьк, ініціюючи важливі рішення на сесіях міськради, активно розвиває
Громадянський рух «СВІДОМІ», який заснував понад рік тому, допомагає дітям і соціально
вразливим верствам населення як меценат та веде соціально відповідальний бізнес

Андрій Покровський і його команда сприятимуть тому, щоб люди
свідомо робили свій вибір, свідомо голосували.

будемо проводити акцію «Голосуй
« Зараз
свідомо». Про що йдеться? Про те, що ніяка
гречка чи інші заходи або засоби впливу
на виборця не мають працювати в нашій державі
та виборчій системі.

»

Що стосується парковки «Променя», там, де було недолуге
рішення міськвиконкому, виграні всі суди, парковка відновила
свою роботу, все працює. Я сподіваюся, влада усвідомила, що
це неправильно.
Що стосується інвестиційного клімату в місті — безумовно,
він погіршився. Адже інші підприємці, внутрішні інвестори побачили ставлення влади до бізнесу і злякалися, що вона може
таке вчинити з будь-ким. А влада сподівається на безкарність.
Це дуже погано. Що стосується
приходу зовнішніх інвесторів —
вони також побачили прецедент
і сказали: «А для чого?» По-перше, немає з ким домовлятися,
по-друге, домовленості нічого
не варті, по-третє, складна економічна ситуація в країні. Для
чого «заходити» в це місто і працювати? Це дуже вплинуло на інвестиційний клімат.
Я вважаю, що такі дії влади
взагалі неприпустимі. Між нею
і бізнесом повинен тривати постійний діалог. І влада не може
диктувати умови і говорити про
зобов’язання. Бізнес має приходити зі своїми пропозиціями,
а влада — зважувати, наскільки
це цікаво і важливо для міста.
Я вважаю, вона має бути заінтересована в розвитку бізнесу
в місті.
«БІЛЬШІСТЬ У МІСЬКІЙ
РАДІ СФОРМОВАНА
ЗА НЕДЕМОКРАТИЧНИМИ
ПРИНЦИПАМИ»

— На сьогодні ви опозиційний депутат, намагаєтеся
системно донести свою думку і в міську раду, і до громад-

ськості. Скажіть, чи важко зараз працювати в опозиції і чи
дослуховуються до інакшої
думки ваші колеги?
— В опозиції завжди важче працювати, ніж у коаліції.
Це зрозуміло. Опозиція завжди
в меншості і намагається довести іншу думку, ніж та, що формує більшість. Я хочу підкреслити деякі речі. Більшість у міській
раді сформована не за демократичними принципами, а за рахунок того, що є певне об’єднання
депутатів, яким насаджується
рішення зверху. Ці рішення навіть не народжуються в міській
раді. Це йде виключно від керівників політичної партії «УКРОП».
Ці вказівки спускаються вниз
і вже тут реалізовуються. Тому
я не сказав би, що цю більшість
можна назвати демократичною.
Мені як опозиціонеру працювати нескладно, адже за мною
правда, і я переконаний у тому.
Андрій Покровський виділив
чотири основні пріоритети, над
якими продовжить працювати
цього року. Це співфінансування придбання житла учасникам АТО та членам їхніх родин
за програмою «50 на 50», сприяння поліпшенню благоустрою
на округах без депутатів,
програма «Безпечне місто»
та стратегія розвитку Луцька.
«МАЮ НАДІЮ,
ЩО БУДЕМО ЖИТИ,
ЯК ЦИВІЛІЗОВАНІ
ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЇНИ»

— Сьогодні надзвичайно актуальне питання —
це вибори. 2019-й загалом
експерти називають дуже
складним, адже ми зараз

«НІЯКА ГРЕЧКА
ЧИ ІНШІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ
НА ВИБОРЦЯ НЕ МАЮТЬ
ПРАЦЮВАТИ В НАШІЙ
ДЕРЖАВІ»

— Яке ваше особисте
місце і місце вашого Громадянського руху «СВІДОМІ»
під час виборчого процесу,
який уже триває?
— Сама назва Громадянського руху передбачає, що
ми маємо брати участь у будьяких виборчих процесах. Зазначу, що ми всі це й робимо,
адже можемо бути виборцями,
а можемо бути й обраними.
Основною метою створення цього руху й було формування свідомості наших людей.
І тому, коли відбуваються будьякі вибори, ми обов’язково
маємо долучатися, формуючи
оцю свідомість. Зараз будемо
проводити акцію «Голосуй свідомо». Про що йдеться? Про
те, що ніяка гречка чи інші заходи або засоби впливу на виборця не мають працювати
в нашій державі та виборчій
системі. Повинна діяти лише
свідомість і власне волевиявлення кожного громадянина.
Ми всіляко сприятимемо тому,
щоб люди свідомо робили свій
вибір, свідомо голосували.
Це буде роз’яснювальна робота, аналіз кожного з кандидатів, допомога в якихось технічних моментах, що стосується
реєстрації як виборця, в тому,
щоб розібратися, як формується бюлетень і все решта.
— Які загалом плани вашої команди на цей рік?
— Плани такі ж, як і мої особисті. Вони з року в рік повторюються. У Громадянському
русі добирають ще додаткові
проекти і напрямки діяльності,
тому що й Рух зростає, і люди
приходять і хочуть працювати.
Ви знаєте, і сподіваюся, що всі
знають, що ми реалізовуємо
такі проекти, як «Школа свідомого громадянина», активно
займаємося «Округами без депутатів», у нас діє такий проект,
як «Доступний театр і кінотеатр
для пенсіонерів». А в межах «Соціальної програми» проводимо
різноманітні спортивні і культурні заходи, працюємо над вихованням молоді в напрямку розвитку здорового способу життя.
Я хочу запросити всіх лучан
і гостей міста 26 лютого на відкриту дискусію «Луцьк: що
далі?» в розважальному центрі
«Промінь» за моєї участі.
До слова, відкрита розмова
з Андрієм Покровським на тему
«Луцьк: що далі?» відбудеться 26 лютого о 18:30 у рамках
проекту «Школа свідомого
громадянина» у великому залі
РЦ «Промінь». Реєстрація для
участі у заході за телефоном:
099 215 50 75. n

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ
n На поворотах долі

n Історії кохання

Фото v.img.com.ua.

Французький письменник
Жуль РЕНАР.

n Куточок поезії

Наталію Горщар із Любешова називають жінкою-оркестром.
Вона — вокалістка, яку Господь наділив оперним голосом,
і музикант, що віртуозно грає на багатьох інструментах. Жінка
заявила вже про себе і як композитор. Сьогодні її творчість
відома не тільки на Волині, а й загалом в Україні. А коли мова
заходить про ці здобутки, то наша героїня каже, що такого
успіху не було б, якби не її Сергій, який в усьому підтримує,
а ще більш надихає своєю любов’ю

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Катерина ЗУБЧУК

Це був той випадок, коли все
вирішується ледь не з першої
миті. І освідчився Сергій Наталії чи
не на другий-третій день знайомства. Рішення про те, що вони одружаться, було прийнято дуже скоро.
Як уточнюють Горщарі, це не лише
Наталія потонула в очах Сергія, а й
він — у її. То було одномоментне пізнання, відкриття: ось — моя людина. Наталія, вертаючись до їхнього
травня, коли вони знайшли одне одного, каже:
— Уже пізніше Сергій з приводу
цієї першої зустрічі говорив мені:
«Я коли тебе побачив, то подумав:
«Боже, якщо зараз її упущу, то ніколи
собі цього не пробачу!» Хоч вирішили побратися дуже скоро, але до весілля минуло ще більше року. Наталія
пригадує, як перший раз приїхала
у Любешів — у поліський край, що
був таким не схожим на її Закарпаття, як познайомилася з батьками
Сергія. А ще те, як майбутній чоловік гарно залицявся — приходив
до неї в гуртожиток (дівчина вчилася в Ужгородському технікумі електронних приладів) завжди з квітами.
«І де купив, за що? Він же — студент», — дивувалася.

«ГЛЯНУЛА В ЙОГО ОЧІ —
І ПОТОНУЛА В НИХ»

як Наталія, спрямувати
у творчість і заразити нею
все сімейство.

»

Фото Олександра ФІЛЮКА.

Гроші на букет, як каже чоловік, —
то не така вже й проблема, — він
підробляв, чергуючи вечорами у лікарні. А ось із весняно-літньою сесією, яка якраз почалася, коли вони
з Наталією познайомилися, було
важкувато. Однак зуміли поєднати
романтичні побачення із заліками
та екзаменами, все успішно склали
і «прорвалися».
— Незабутній літній нічний Ужгород, — розповідає жінка. — Якраз
липи цвіли, і їхній запах прямо п’янив. Як тільки його зараз почую,
то не втримуюсь і кажу Сергієві:
«Згадай, як ми гуляли цілими ночами…»
«САМА СОБІ ПРИД
ПРИДУМАЛА
ЩОБ НЕ ВПАСТИ
РОБОЧЕ МІСЦЕ, Щ
У ДЕПРЕСІЮ»

можна вбити
« Енергію
депресією, а можна,

Магія
скрипки
полонить
слухачів.

Подружжя Горщарів – творчий тандем.

Зареєстрували Горщарі шлюб
у Мукачеві в жовтні
жовтн 1994-го. А через місяць приїхали
приїхал до Любешова і вже тут повінчалися.
Через три
повінча
роки перебралися у рідне Сергієве
селище назовсім. У
Уже з маленьким
сином Максимом. Ж
Життя йшло розмірено. І так було
мі
до народження
їхньої Насті, яка
з’явилася на світ
з
12 літ тому. Сталося так, що донька
життя перш за все
змінила жи
Жінка розповідає:
Наталії. Жі
— Десь місяць був Насті,
проявилися симптоми
коли прояв
Але майже до року
хвороби. Ал
більш-менш норвсе було б
Лікували ми дитину,
мально. Ліку
могли. І до спеціаяк тільки мог
нетрадиційної медицини
лістів нетради
Сподівалися, що
зверталися. С
все буде добре.
Але марними були ці надії.
відпустки Наталія на роІз декретної відпуст
вийшла. І ось одного
боту вже так і не вий
програміст за спеціальнісразу вона, програміс
тю, під час поїздки д
до батьків у Мукаподрузі на її проханчево, допомогла под
ня у створенні сайту
сайту. А потім і сама
вивчила нову для с
себе справу, хоч
і споріднену з її фахом. Перекваліфікувалася. С
Сьогодні на рахунку Наталії д
декілька десятків
сайтів, у тому ч
числі — для Національного при
природного парку
«Прип’ять — С
Стохід», любешівської районн
районної газети «Нове

життя». Звичайно, і про свій подбала,
й уже завдяки йому мала вихід на різні регіони України, сусідню Росію,
на закордон — Італію, Німеччину. Зараз сайтами жінка вже не займається. Оскільки працювала в основному
на фірму російського міста Єкатеринбурга, то початок війни у 2014-му вніс
корективи — від замовлень відмовилася.
Ось так, створивши собі робоче
місце вдома, Наталія, як каже зараз,
не впала у депресію, що, не секрет,
трапляється із жінками в подібних ситуаціях.
— Як не дивно, — розмірковує
вона, — але я думаю, що якби в мене
не сталося біди з дитиною, то всього
того, що на сьогодні досягла, не було
б. Давно грала на скрипці. І співала.
Ще у Мукачеві була солісткою хору
«Гармонія». Але складалося так, що
мені не було часу займатися музикою. Вранці вставала і бігла на роботу (працювала Наталія у районній
лікарні
інженером-програмістом
і за сумісництвом — системним адміністратором відділення Укртелекому. — Авт.). Повертаючись додому,
як і кожна жінка, мусила прибрати,
зварити. І тут у мене така складна
ситуація — хвора дитина. Я за натурою дуже життєрадісна, тож мусила чимось зайнятися. Мене просто
розпирало від відчуття, що і те можу,
і те знаю, і те хотіла б зробити,
та враз така бездіяльність. Я ж писала складні бухгалтерські програми,
у мене в голові — ціла енциклопедія.
І, засівши вдома, не мала де застосувати ці знання. Слава Богу, знайшла себе…
«СЕРГІЙ БІЛЬШЕ ЗА МЕНЕ РАДІЄ
МОЄМУ УСПІХУ»

А три роки тому Наталія пішла,
як сама каже, в артисти. Хоч, мабуть, тоді не думала, що її концертна діяльність набере таких масштабів. Спочатку вокалістку знали
у Любешові — запрошували взяти
участь у концертах з нагоди державних свят, на корпоративи. Тепер же
творчість жінки відома і на Волині,
і за межами області. Вона виступає
на сценах Луцька, Львова. Її голос
і музика звучать у замках рідного
Закарпаття — у Мукачеві, Чинадієві.
Свою справу роблять соціальні мережі: хтось побачить викладені фо-

тознімки у «Фейсбуці», наприклад,
і поширить їх. Дивись, і надходить
нове запрошення виступити із сольним концертом чи разом з іменитими артистами.
— А десь рік тому, — розповідає
жінка, — я взялася за написання пісень. Уже шість їх маю. Почалося
з того, що мене дуже вразив вірш
любешівського поета Миколи Шмигіна «Наша мова». Слова там такі, що
самі співають, тож мені захотілося покласти їх на музику. Написала пісню
і виконала її сама, акомпануючи собі
на піаніно та гітарі.
Тепер Любешів завдяки Наталії
має і свій рок. На слова того ж Миколи
Шмигіна вона написала рок-баладу
«Очі звіра». Знову ж таки, як зауважує
жінка, вразив її вірш своєю філософією — захотілося передати власні
почуття іншим. Торік виступ Наталії
став окрасою фестивалю «Оберіг»
у Луцьку. Вокаліст і композитор, вона
відзначена дипломом Всеукраїнського фестивалю співаної поезії.
Жінка ініціювала проекти «Українська
поезія, одягнена в музику», «Чорна
вишиванка». І навіть свій драматичний талант проявила в аматорському
театрі Любешова «Гра» — виконала
роль Солохи у виставі «Вечори на хуторі біля Диканьки». Розповідаючи
про все це, Наталія раз у раз повторює, що її помічником і натхненником
у творчості є чоловік. Він — і перший
слухач ще на стадії створення пісень,
музичних композицій, і звукорежисер. А якщо треба їхати на якийсь
фестиваль, сольний концерт, то Сергій бере відпустку чи відгули (він спеціаліст з ультразвукової діагностики
Любешівської центральної районної
лікарні), і вони вирушають у дорогу
своїм автомобілем. Я запитала чоловіка, як йому живеться з такою невгамовною дружиною, і він відповів
коротко:
— Цікаво…
А вже жінка додала:
— Ми все робимо разом. Якщо
мені приходить у голову якась мелодія, то я починаю її наспівувати. Сергій почує і часом підправляє. Само
собою — на стадії аранжування вже
як звукорежисер щось підказує.
Чи чоловік не ревнує до шанувальників, до того, що дружина стала такою успішною, затребуваною? Коли
про це зайшла мова, Наталія сказала:
— Що ви — він такий радий за мій
успіх — ще більш, як я сама.
Енергію можна вбити депресією, а можна, як Наталія, спрямувати
у творчість і заразити нею все сімейство. Маму підтримує і син Максим,
який уже одержав диплом Ужгородського університету (закінчив медичний факультет) і проходить інтернатуру в одній з лікарень Луцька.
— Настя наша, — мовить жінка, —
дуже любить, як я граю на скрипці.
Вона добре сприймає музику, зокрема рок. Задоволено реагує, коли почує мелодію.
І в поїздках дівчинка разом
з батьками. Бувало, що під час концерту мама грала на сцені, співала,
а тато стояв біля візочка, у якому
спала донька. У домашньому архіві
родини Горщарів чимало кліпів, відео, за котрими можна прослідкувати, як і де виступала Наталія. А заодно — в яких куточках України було
сімейство. І все знову ж таки завдяки Сергієві, котрий знімає виступи
на відео, а потім уже вдома разом
із дружиною монтує… Про вдячність
жінки свідчать її слова:
— Я без свого чоловіка — лише
половинка. n

СЛОВОНЬКОМ БУДУ ТОБІ
ГОВОРИТИ
Сергій ЦЮРИЦЬ

Я люблю тебе й буду любити завжди!..
Я любитиму! Тебе єдину!
Вовіки-завжди!
З неба буду зорею і вірненьким
словом зоріти…
Я любитиму! Словоньком буду
тобі говорити.
Я люблю! Наче квітка закохана в Сонце!
Я люблю! Наче Сонце — небесну
блакить.
Моя ніжна Любов — ніби диво яке,
ніби сон цей,
Мов Сонце ясне, що до Світу
сміється-зорить.
Я любитиму тебе. Ти будеш любити
мене.
Ця любов — назавжди! Все-усе
промине…
Лиш любов! Лиш вона, Дивина,
створить Світ!
Буде небо і Ти, моє Серденько-Цвіт.
Я люблю! Я люблю! Я люблю…
Скільки ж треба одваги й жалю,
Волі, вірності, віри і сил,
Щоби випросить двійко нам крил!
Я любитиму тебе завжди!
Я кохатиму! Зіронько, жди!
Після холоду, голоду і біди,
Люба Зіронько, в Небо зійди!
м. Луцьк. n

Їхній роман тривав 12 років
Володимир Висоцький і Марина Владі (обоє на фото)
офіційно одружилися, але справжнього сімейного життя в них
так і не вийшло
Одного разу Висоцький подивився французький фільм «Чаклунка»
за повістю Олександра Купріна «Олеся». Як і багатьох чоловіків усього
світу, його підкорила виконавиця головної ролі — 17-літня Марина Владі.
У 1965 році актор дізнався, що вона приїхала в СРСР. Він намагається
зустрітися з нею, але марно
отрібно зазначити, що коли б
не популярність московського
театру на Таганці, хтозна, чи доля
звела б цих двох людей. Висоцький
не мав жодних офіційних акторських
регалій, не удостоювався честі бути запрошеним на протокольні зустрічі з іноземними знаменитостями. Зате в театр
на Таганці зірок водили як на один з найбільш екзотичних проявів російської
культури. І коли Владі знову приїхала
в СРСР на кінофестиваль, її приятель
Макс Ліон, московський кореспондент
«Юманіте», запросив актрису в Любимівський театр на спектакль «Пугачов»
за Єсеніним. Роль Хлопуші виконував
Висоц
Висоцький. Француженка з російським
корін
корінням була вражена закутим у ланцюги атлетом-велетнем з громовим

П

завіса»
« «Залізна
не пускала Висоцького
за кордон.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Мені 54 роки, симпатична, маю своє житло, інвалід
ІІІ групи. Хотіла б зустріти чоловіка віком 58-60 років,
який був би для мене надійною опорою. На переїзд не
згідна. Мій тел. 985601552.
xxx
Хтось шукає усамітнення, а хтось страждає від одинокості. Ніщо так не засмучує людину, як самотність,
особливо коли ти вже на пенсії, коли менше можливості
спілкуватися з людьми, а діти виросли і мають свої сім’ї.
Познайомлюся з добрим, порядним, врівноваженим чоловіком, який би мене розумів, який цінує взаємну турботу. Мій тел. 0687789691.
xxx
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

ніхто
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Двічі в одну
річку…
увійдеш!
l ЗІРКОВА ПАРА

Маючи дорослих
дітей та чималий
досвід подружнього
життя, Катерина
Осадча та Юрій
Горбунов створили
сім’ю і виховують
дворічного сина
нк
ка
Іванка
с. 7—9

l ДО СЛІЗ У 40-річної Беккі з Аляски у жовтні 2015-го загинув
її 19-літній син Трістон. Але якою б жахливою не була втрата,
життя жінки продовжувалося: через два роки після трагедії вона
на
а
зустріла Келлі Терні, з яким вирішили побратися

»

І він вижив
заради
їхньої любові
l НЕЙ
НЕЙМОВІРНИЙ СЮЖЕТ
Ж
ЖЕТ
Таке буває
буу
тільки у фільмах::
страшна
стра
ст
рашн
шн травма не зруйнувала
ала
високих почуттів Сашка
високи
Катерини
і Катер

»
Номер вже у продажу
у
с. 10—11
1

Запитуйте у ваших листонош!
ш!
А ще краще – випишіть
додому!

голосом. Вона аплодує йому стоячи
і приймає запрошення повечеряти
в ресторані з учасниками спектаклю.
Висоцький прийде в ресторан згодом…
У непоказному чоловікові, що підійшов до їхнього столика, Марина не відразу впізнала ту яскраву особистість.
У звичайному житті Володимир виявився нижчим на зріст, скромно і якось
недбало одягненим, на стомленому обличчі блищали лише очі, що видавали
його потужний потенціал. Весь вечір він
не зводив з актриси погляду, сказав, що
«Чаклунка» потрясла його. А потім узяв
Марину за руку й освідчився в коханні…
У грудні 1970 року Марина і Володимир офіційно оформили стосунки, але
справжнього сімейного життя в них так
і не вийшло. «Залізна завіса» не пускала

Читайте у лютневому випуску
нашого місячника

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ
У день
весілля
наречений
подарував…
серцебиття
померлого
сина

У день весілля наречений
подарував… серцебиття
померлого сина
с. 2

»

Висоцького за кордон. Марині доводилося шукати звивисті стежки, щоб отримати можливість приїхати до чоловіка.
Вона бувала в Росії як туристка, гість
на запрошення, тимчасово проживаюча, дружина із незакріпленим місцем
проживання, потім — із закріпленим…
Вищі інстанції, на диво, прихильно
сприйняли шлюб Висоцького і Владі,
хоча і не поспішали випускати актора
з країни. У весільну подорож пара вирушила на теплоході. Капітан, шанувальник Володимира, надав молодятам
кращу каюту. Відомій парі пропонували
краще грузинське вино і морські делікатеси. Медовий місяць залишиться в їхній пам’яті найсолодшим і найщасливішим періодом 12-літнього роману, хоча
за шість років на них чекає подорож
по всьому світу.
Пристрасть Володимира до алкоголю Марина помітила ще в перші дні
знайомства. Він запивав свою невпевненість, свій невизнаний статус поета. Владі спочатку прийняла на себе
роль рятівниці. Вона привозила його
з квартир, де він із так званими друзями напивався до безпробудного стану,
змушувала лікарів боротися за кожен
його подих, коли вони відмовлялися від
«безперспективного» хворого. Пізніше
усвідомила, що результат цієї боротьби вирішено — Висоцький сам зводив
себе в могилу.
11 липня 1980 року Володимир
від’їжджав до Москви, Марина залишалася в Парижі. Він бере рекламну
листівку і пише між рядками вірші для
неї, обіцяючи пізніше вислати їх телеграмою. 25 липня, 4-та ранку. Марина
Владі прокидається в холодному поту.
Пізніше вона напише у своїй книзі:
«Зрозуміла, відчула, що трапилося в далекій Росії. Дзвонить телефон, і чужий
голос у трубці каже: «Володя помер». n

»

Фото facebook.com/lowewhatreallymatters.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

«Без свого чоловіка я — лише половинка»

Про багатогранність Наталії ми
розповідали три роки тому у «Читанці для всіх» — грудневому спецвипуску «Волині», що став подарунком
читачам до Святого Миколая. Тож
уже знала про жінку-оркестр, яка
в непростій життєвій ситуації, коли
виявилося, що у доньки невиліковна
недуга, не впала у розпач, а навпаки — вибухнула творчістю. Ще тоді,
під час першої зустрічі, як ведуча
рубрики «Любить! Не любить» я думала, що талант дружини і мами,
її особлива любов до доньки Насті,
через яку, власне, життя жінки круто
змінилося, заслуговують на окрему
розмову про кохання двох людей.
А недавно задум збувся — моя героїня люб’язно погодилася продовжити наше знайомство вже в сімейному колі.
Обставини склалися так, що
про чоловіка Наталії Сергія Горщара я знала лише заочно. Зате чула
на його адресу багато теплих слів від
дружини, наприклад: «З таким чоловіком можна будь-де жити». Цей
а у зв’язку
комплімент жінка сказала
з тим, що їй, уродженці Мукачева,
іть узимку,
де клімат лагідніший навіть
було непросто звикати до волини осінніми
ської погоди з її ранніми
р зрозумізаморозками. І ось тепер
о глибший
ла, що фраза має значно
зміст.
ла про те,
Найперше мова зайшла
ь знайшов
як любешівський хлопець
своє кохання, що ось уже до срібного весілля веде подружжя..
сько— Я вчився в Ужгородськоному університеті на медичновіму факультеті, — розповіся
дає Сергій. — А зустрілися
сми з Наталією не на дисе,
котеці чи в якомусь кафе,
тяк це буває у студентяства, а на пляжі. З хлопцяав
ми-однокурсниками поїхав
нь
того дня (це був травень
ку)
дев’яносто третього року)
ся,
на природу, щоб скупатися,
позагоряти.
— І ми з подругою, — долучається до розмови Натааталія, — там були. Пригадую,
дую,
забрели з нею на відлюддя,
юддя,
шукаючи місце, де менше відпочивальників, і впали із своїми
їми кише згодом
лимками на травичку. Лише
помітили, що не одні тут — неподалік
були два хлопці. Сергій (такк його звая, познайоли, як я згодом дізналася,
е. Зазвичай
мившись) підійшов до мене.
розмова починається із традиційної
оже, й тоді
фрази: «Котра година?» Може,
бре не притак було. Власне, я уже добре
ець спитав.
гадую, що саме незнайомець
ула в його
Зате не забуду, що глянула
очі — і потонула в них.

«О, якби можна було
поїхати у весільну
подорож одному!»

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.
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Як народилося
кохання Юрія
Горбунова
і Катерини
Осадчої

Ротару
не стримала сліз,
коли вперше
заспівала
«БІДА, ЩО Я
ТЕБЕ НЕ МОЖУ
РОЗЛЮБИТИ»

Передплатний індекс місячника «Так ніхто не кохав»: 60779.
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Вітаємо!
24 лютого святкуватиме 75-річчя турботлива, добра, трудолюбива матуся, бабуся
та прабабуся, жителька
села Липини Луцького
району

Оксана Йосипівна
КОЗАК.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
Та не повернути їх назад.
Золотий ювілей спільного подружнього життя святкуватимуть
23 лютого дорогі батьки, жителі села
Чаруків Луцького району

Антоніна та Володимир
МАКСИМЮКИ.
Дорогі наші найрідніші люди,
здоров’я вам міцного, довгих років
життя в силі та радості, домашнього
затишку, достатку, добробуту, миру.
Минуло вже піввіку з того часу,
Як у вашому житті цвіла весна.
Стільки прожито і пережито
разом,
Скроні побілила сивина.

Із вдячністю ми вас вітаємо, наша
люба, дорога імениннице. Дякуємо
за материнську ласку, за вміння всім
завжди допомагати. Нехай Господь
дарує вам здоров’я, сили посилають
всі святі. Хай кожен день буде наповнений гарними новинами та вдалими
справами, домівка — родинним затишком і Божою благодаттю на довгі
та щасливі роки.

З повагою
та любов’ю
діти, внуки,
правнуки.

А в двері стукає ласкава осінь —
Багата, щедра, справді золота.
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівно ділили
І стали гідним прикладом у житті.
Тож будьте нам здорові
та щасливі,
Хай спільний
шлях ваш довго
ще цвіте.
З повагою
люблячі діти.

Поважний ювілей — 90 років —
зустрів 20 лютого дорогий тато, дідусь, прадідусь, житель села Михлин Горохівського району
Олексій Романович
КАШТАЛЯН.
Дай вам Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я й сили,
Дай любові, злагоди і втіхи,
Змоги дай життю радіти.
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
У це радісне свято
Щастя зичим вам багато.
90-ліття відсвяткував учора найкращий чоловік, тато,
дідусь та прадідусь

Олексій
Романович
КАШТАЛЯН,
житель села Михлин Горохівського
району.
Дорогий імениннику, багато років за плечима. Є що згадати, чим
пишатися. Ми вітаємо вас із поважним ювілеєм, бажаємо днів щасливих, спокійних, зігрітих теплотою
та турботою.
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.

Хай вас Бог благословляє,
Многих літ вам посилає.
Нехай дароване вам Богом
многоліття буде сонячним від добра і радості.
З повагою та любов’ю
син Анатолій,
невістка Рая,
внучка
Людмила,
правнучки
Анастасія,
Діана-Даринка.
Прийміть вітання наші щирі —
До ста вам зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти
не дадуть,
І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, що сонцем
виграють.
З повагою, шаною та любов’ю
дружина Ольга, донька
Валентина, зять Богдан,
внуки
Назар,
Ольга,
правнук
Артем.

Р Е К Л А М А

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ТРАКТОРИСТІВ
ТА ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ Е.
Тел. 0971747740.

НАДАЄМО ТРАНСПОРТНІ
ПОСЛУГИ ЛІСОВОЗАМИ.
Тел. (097) 212 40 17.

Щиро дякуємо
На нашу родину випало тяжке випробування — захворів наш Сергійко Ілиняк. Щиро вдячні всім небайдужим
людям, які не залишили нас наодинці зі своєю бідою,
а підтримали морально і матеріально. Велику подяку висловлюємо колективу ТзОВ «Птахокомплекс «Губин», жителям сіл Гранатів, Садівські Дубини, Шельвів, Міжгір’я,
Затурці, Маньків Локачинського району, працівникам
ЗОШ I–III ступенів села Шельвів, настоятелю храму цього села отцю Григорію, підприємцям Миколі Степановичу
Лисиці, Євгену Костянтиновичу та Віталію Костянтиновичу Мельничукам, нашим друзям і всій родині.
Нехай Господь дарує всім вам, добрі люди, міцне здоров’я, щастя, благополуччя.
Сім’я Олега та Володимира Ілиняків
із села Гранатів Локачинського району.

РЕАЛІЗУЄМО:
Комбікорм (для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (бройлер, качка,
м’ясо-яєчна, гуска, індик).
Доставляємо по області.
Телефонуйте з 8-ї до 19-ї год., крім неділі:
Тел.: 066 408 77 76, 067 362 95 32, 099 771 49 12,
067 332 62 50, 050 198 45 41, 067 634 82 87.

ПП БУРМАКА Н. П.
23 лютого,
2 та 9 березня

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування ) анонімне
м. Луцьк, просп.
Волі, 6 (Фе де рація
проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75D11D75,
20D05D55, моб.:
095D808D20D53,
098D388D88D36.
м. Рівне, тел. (0362) 43D57D58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63D16D16,
63D25D28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

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 —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети» Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про
послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 30 грн
(за сайт + 30 ). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається

цегляний будинок
(5 кімнат, газ, вода, телефон) у с. Борохів Ківерцівського району (8 км від
Луцька). Є цегляні надвірні споруди,
0.30 га приватизованої землі. Тел.: 097
32 70 741, 050 07 73 763, 063 12 08 910.
l Недорого продається у с. Сокіл
Рожищенського району дерев’яна
хата зі всіма пожитками. Є літня кухня
з білої цегли, колодязь, приватизована присадибна ділянка (0,22 га). Тел.:
(0332) 73-84-27, 050 24 15 094.
l Продається житловий будинок
з надвірними спорудами у с. Сокиричі
(15 км від Луцька). Є телефон, інтернет. Поруч — газ. Заасфальтований
доїзд. Є земельні ділянки (0.30, 0.10,
0.20, 0.50 га). Тел.: 099 18 82 184,
096 83 68 448.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Терміново продається будинок
з усіма господарськими спорудами.
Є газ, літня кухня, льох, хлів, криниця,
дві земельні ділянки (0.40, 0.38 га),
садок. Можлива оплата частинами
(с. Печихвости Горохівського району).
Тел.: 067 41 92 017, 067 64 54 352.
l Продається у місті Рожище на вул.
1 Травня цегляний будинок (77 кв. м,
3 кімнати, ванна, кухня, газовий котел,
санвузол, електрика, 2 кладовки, горище). Є підвал, гараж, земля (0,11 га).
Ціна договірна. Тел. 068 62 49 683.
l Продається у Луцьку однокімнатна квартира (56,3 кв. м, 2-й поверх, два балкони). Ціна 530 000 грн.
Тел. 098 66 06 303.
l Продається будинок (95 кв.м)
у смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11.24 сотки). Ціна договірна.
Тел. 097 30 56 818.
l Продається цегляний будинок
з усіма господарськими спорудами.
В будинку є газ, вода, туалет, бойлер,
парове опалення (с. Угринів Горохівського району). Тел. 066 06 69 034.
l Продається у доброму стані житловий будинок (80 кв. м, 4 кімнати,
опалення — газовий котел, вода).
Є господарські споруди, земельна
ділянка (30 соток). Ціна договірна
(м. Берестечко Горохівського району).
Тел. 050 41 71 725.
l Терміново продається цегляний газифікований будинок. Є великий гараж-сарай, 0.75 га приватизованої землі. Ціна договірна
(с. Грибовиця Іваничівського району).
Тел.: 097 34 41 562, 097 55 69 466,
073 20 42 484.

l Продається житловий будинок
(5 кімнат, 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 дача на масиві «Озерце» Ківерцівського району (1,5-поверховий будинок, є світло, свердловина, сараї, дерева, кущі). Ціна
за домовленістю. Тел.: 093 31 11 090,
066 60 48 247.
l Продається земельна ділянка
(0.08 га) під будівництво на о.Світязь.
Тел. 098 97 32 572.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.12 га) у с. Рованці
Луцького району. Тел.: 050 01 55 751,
050 55 81 223.
l Продається приватизована дача
у Луцьку, вул. Володимирська (друга
лінія). Є 5,5 сотки землі, садок, дерев’яний будиночок, водопровід, світло. Тел. 095 05 14 572.

АВТОРИНОК
l Куплю мотоцикл «Урал» або
К-750, МТ (запчастини до них). Тел.:
050 67 43 221, 096 05 84 820.
l Куплю автомобіль у будь-якому стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований,
проблемний).
Тел.: 099 73 74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор ХТЗ-2511,
1997 р. в. Ціна 136 000 грн. Можливий
торг. Тел. 067 30 97 886.
l Продаються
трактор
МТЗ-80
(1993 р. в., мала кабіна, на стартері, є
документи), а також тракторний причіп 2 ПТС-4 з підйомником (на кругу, є документи). Тел.: 050 88 29 166,
098 29 67 812.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані (нові стартер, акумулятор).
Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам мототрактор «Булат-160»
у доброму стані, 15 к/с, 2017 р. в. Ціна
54 000 грн. Тел. 098 07 22 607.
l Продам трактор Т-25, привезений
з Польші, у доброму стані, недорого.
Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Куплю трактор Т-25 у будь-якому
стані. Тел. 066 17 40 910.
l Продається комбайн «Клаас Протектор», шир. жатки — 3.7 м, є січкарня. Тел. 066 96 94 045.
l Продається зернова навісна трак-

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Минає
40 сумних
днів, як відійшов у Вічність наш батько, дідусь, брат та учитель
Микола
Павлович
ЧУРИЛО.
Родина дякує
всім, хто висловив
щирі співчуття та надавав посильну допомогу. Просимо тих, хто знав покійного,
помолитись за упокій його душі.

Колектив Регіонального
офісу водних ресурсів у Волинській області глибоко сумує з приводу передчасної
смерті колишнього заступника начальника облводресурсів
Олександра
Григоровича
СЕРГУШКА
і висловлює щире співчуття рідним
та близьким покійного.
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торна сівалка (привезена з Європи).
Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори,
дискові борони, грунтофрези, косарки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес-підбирачі, зернозбиральні комбайни. Тел.:
067 93 46 442, 095 15 53 666.
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, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес-підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різна с/г техніка. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.
l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
l Недорого
продається
трактор Т-25, привезений з-за кордону,
у дуже доброму технічному стані. Тел.:
066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продається 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.

РІЗНЕ
l Продаються саджанці горіхів.
Тел. 050 74 51 354.
l Продаються кури-бройлери (від
2,5 кг. Ціна 100 грн) та 21-одноденні
бройлери (35 грн). Тел.: 096 81 89 711,
063 79 98 967.
l Продам 4-сезонну тепличну плівку (шир. — 6, 8, 12 м, польське виробництво),
ємності
пластмасові
на 100–240–1000 л, а також пробурюю
свердловини. Ремонтую, діагностую, встановлюю міні-башти, насоси,
труби обсадні. Тел.: 050 67 09 075,
097 48 24 071.
l Продам дерев’яні вагонку з карпатської смереки (добра якість),
сходи та комплектуючі до них (можливі монтаж сходів, доставка). Тел.:
066 07 40 396, 067 94 80 197.
l Продам у доброму стані холодильну горизонтальну вітрину (б/в,
5 років, скляну, 1.3 м) або однодверну вертикальну. Ціна договірна.
Тел. 096 45 37 730.
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
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будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам: цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет,
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги міні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам торфобрикет, вугілля. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.:
050 43 84 608, 098 48 13 899, (0332)
24–34–23.
l Продам: оцинкований металопрофіль (некондиція, ціна 82 грн/кв. м),
кольоровий
металопрофіль
(110
грн/кв. м), оцинкований металопрофіль (104 грн/кв. м), металочерепицю
(137 грн/кв. м), стовпчики для огорожі
(40 х 40 х 2, ціна 60 грн/п. м), прогони
для огорожі (30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п. м).
Тел.: 050 90 10 508, 099 19 79 367.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається
у
Ківерцівському районі молода спокійна кобила
(2 роки 6 міс.). Тел.: 096 43 02 626,
073 42 45 948.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Продам робочого коня або кобилу (2 роки) у Локачинському районі. Недорого. Тел.: 050 14 88 589,
068 51 48 916.
l Куплю
коней,
ВРХ.
Тел.
098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (від 40 т, наявність
аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276,
098 52 12 186.
l Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю

дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж
та підшив водостоків, утеплення
фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 096 42 24 834.
l Виготовляю кольорові металеві штахети (шир. — 10, 11, 13 см),
28 кольорів (золотий і темний дуб).
Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублені

дипломи бакалавра
та магістра з відзнакою, видані Тернопільською академією народного
господарства на ім’я Шумада Наталія Миколаївна, вважати недійсними.
l Загублені сертифікати (серія ВЛ
№ 0062760, серія ВЛ № 0062759)
на право власності на земельну
частку (пай), видані на ім’я Серединська Марія Охрімівна, вважати
недійсними.

Р Е К Л А М А

Сільськогосподарське
підприємство
візьме на роботу на
ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА З ПИТАНЬ
РОСЛИННИЦТВА
людину
з обов’язковим
досвідом роботи
на посаді агронома.
Житлом забезпечуємо.
Заробітна плата
за домовленістю.
Тел. (050) 717-28-04.

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ).

Є багато вакансій. Висока заробітна плата.
Хороші умови.
Тел. 0507214263, 0672179648 (Андрій).

Господарство візьме ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової крихти
та натурального каменю.
на роботу бригаду Виготовлення
та встановлення.
Тел.: (0332) 70 85 72,
(050) 197 68 69.
будівельників.
Тел. 0673320242 (Анатолій).

ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ НА КАМЕНІ.

Тел. 050 616 72 00.
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n Цікавий співрозмовник

Цей

Як наша землячка зустрілася
в Єрусалимі з Мариною Порошенко

День

Уродженка селища Жовтневе (тепер Благодатне)
міста Нововолинська Валентина Чайковська уже понад двадцять років
проживає в Ізраїлі, але не пориває зв’язків із Волинню: цікавиться
не стільки політикою, скільки творчим процесом на батьківщині,
«віршами, піснями й серцем» пропагує рідне слово за кордоном

25

Фото з особистого архіву Валентини ЧАЙКОВСЬКОЇ.

Алла ЛІСОВА

ані Валентина — член
правління
Всеізраїльського об’єднання вихідців
з України, член спілки письменників Ізраїлю, член редколегії
міжнародного часопису «Відлуння» (друкується українською мовою), автор 14 поетичних збірок.
Під час недавньої робочої поїздки
Президента України Петра Порошенка в Ізраїль у Єрусалимі відбулася зустріч діаспори з першою
леді України Мариною Порошенко, на якій була присутня Валентина Чайковська. Я попросила її
поділитися враженнями від цієї
імпрези.
За словами поетеси, зустріч
видалася невимушеною, щирою,
теплою. Усіх зацікавила інформація дружини Президента про
підписання в Єрусалимі угоди
про співпрацю та впровадження кращих практик інклюзивної
освіти в Україні з керівництвом
центру розвитку міжнародного співробітництва MASHAV при
Міністерстві закордонних справ
Ізраїлю.
Очільник
Всеізраїльського
об’єднання вихідців з України
(ВОВУ) Давид Левін щиро привітав Марину Анатоліївну, розповів
про діяльність організації, пріоритетом у роботі якої є збереження
пам’яті жертв Бабиного Яру, історичних пам’яток і культури України загалом та надання допомоги
новим репатріантам.
Давид Михайлович висловив
надію на підтримку нашою країною Міжнародного наукового
центру і подарував шановній гості
українсько–івритський розмовник та свіжі видання часопису
«Відлуння».
Відомий режисер Григорій
Грумберг, якому нещодавно виповнилося 92 роки, поділився
творчими планами. Зараз він готує постановку спектаклю в Ізраїлі за історичним романом Ліни
Костенко «Маруся Чурай».
Професор Наталія Цимбал
уклала своєрідну усну угоду з Мариною Анатоліївною про участь
України у виданні Біблії сучасною
українською мовою в оригінальному перекладі з івриту.
Анна Жарова і її колеги розповіли про свою волонтерську
роботу, про онкохворих дітей з
України, які проходять лікування в
Ізраїлі, про реабілітаційний табір
«Крила».
— Ми зустрілися в особливий
день. В Ізраїлі було чудове свято
Ту–Бішват — День посадки дерев. Для України — вечір перед
Днем Соборності, — зазначила
пані Валентина. — Чи ж могла я не
прочитати свого вірша «Мелодія
єдності»?
Співає дібровонька
по–українськи,
злітає Мелодія Єдності ввись,
Мрійливо і з чистих струмочків
волинських

П

в історії
лютого

Блакитні
очі Волині
25 лютого 1871 року
народилася Леся Українка
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

айперше, про що думаєш, коли чуєш вислів,
винесений у заголовок,
— то про озера, бо їх у нашому поліському
краї чимало. Але нині хочу згадати про інші
очі, які тим не менше можуть претендувати
на звання «блакитні очі Волині».
«Виглядала Леся вище середнього росту, тоненька, худа дуже, була смаглювата,
лице мала загоріле, темне, без рум’янців,
жовтувате лице. Як дивилась або сміялась,
трохи плющила очі, любила прихмурювати очі, а розповідаючи, інколи затримувалась. Не признавала ніякої пудри. Я їй кажу:
«Баришня, ви б попудрилися», а вона мені
відповідає: «Нащо мені пудритися! Я й так
хороша!» — такою запам’ятала поетесу покоївка Косачів Ганна Поліщук.
Лесю вважали вродливою жінкою, мала
сірі очі й світло–русе волосся. У 1900–му,
29–річною, вона познайомилася з 31–літнім
галицьким художником Іваном Трушем. Він
саме приїхав до Києва, щоб на замовлення
Наукового товариства імені Шевченка намалювати портрети видатних діячів. Обоє відчули симпатію одне до одного, були близькі за поглядами, зокрема перебували під
впливом дядька Лесі Михайла Драгоманова.

Н

ви б попудрилися»,
« «Баришня,
а вона мені відповідає:
«Нащо мені пудритися!
Я й так хороша!»

Валентина Чайковська захоплена Мариною Порошенко,
органічним поєднанням у неї хисту організатора і жіночого шарму.

зацікавила інформація дружини Президента
« Усіх
про підписання в Єрусалимі угоди про співпрацю
та впровадження кращих практик інклюзивної освіти
в Україні.
любов промовляє,
хоч стань і молись…
Бо ти народився в чудовім
цім краї,
і де б не закинула доля в житті,
Душа колискову на мові
співає,
вплітаючи спогади в серце
святі.
Чи чуєш дзвіночків пісні
величальні?
Крізь зими і холод —
дарують тепло.
Моя Україно! Жалі всі
печальні —
минуть! І заб’є з–під землі
джерело.
Всім серцем вірю, що мої добрі побажання Україні у цій поезії
здійсняться! А ще я подарувала
пані Марині свою книгу «На крилі
таїни» і диск, на якому записані
наші спільні з композитором Анною Олєйніковою дитячі пісні. А
Марина Анатоліївна повідомила,
що в її онуків уже є моя книжечка
«Абетка», яку я вручила минулого
року Петрові Порошенку при зустрічі в Єрусалимі.
Валентина Чайковська згадала, що в її родині є троє українців

»

— праведників народів світу.
— Це тато мого чоловіка —
Чайковський Володимир Павлович, а також його батьки — Павло
й Теофіла. Їхні імена викарбувані
на пам’ятній стелі у Яд-Вашем
у Єрусалимі… Була зворушена,
коли пані Марина, а за нею й усі
присутні встали, щоб ушанувати
пам’ять близьких мені людей.
Наша землячка захоплена Мариною Порошенко, органічним
поєднанням у неї хисту організатора і жіночого шарму, краси,
особливої шляхетності.
— Окрім гарних вражень від
спілкування з першою леді України, було надзвичайно приємно
зустрітися з присутніми на заході,
достойно організованому Посольством України в Ізраїлі, — сказала
пані Валентина. — Шкода, що через обмаль часу не всім вдалося
виступити. Але ми обмінялися потисками рук, добрим словом, щирим поглядом — і це важливо!
P. S. Валентина Чайковська
передала з далекого Ізраїлю
свою збірочку віршів «На крилі
таїни» й для нашої редакційної
бібліотеки. n

»

Труш узявся малювати Лесю. Дівчина
приїжджала позувати у Київський міський
музей, де художнику виділили для роботи
зал зі скляним дахом. «Малює з мене один
галичанин портрет, а сидить він аж у новому
музеї на Олександрівській вулиці», — писала вона до сестри. Сам сеанс тривав по дві
години, ще півтори займала дорога до музею. Для хворої Лесі це було нелегко, але їй
імпонувало, що Іван Труш такий захоплений
творчістю. Пізніше поетеса згадувала: «Була
в редакції «Вісника», де мала приємність бачити свій портрет, мальований у Києві, — не
знаю чому, але воно чогось таки смішнувато
на се дивитись…»
Копія цього портрета нині зберігається
в Колодяжненському літературно–меморіальному музеї Лесі Українки (на фото). Очі
поетеси на ньому темні.
Згадуємо про це тому, що в останні роки
життя очі Лесі змінили свій колір. Вони з темно–сірих стали насичено–блакитними, наче
неземними. Це дуже дивувало знайомих
поетеси. Про цей маловідомий факт згадує
у листах її мати Олена Пчілка, яка була з дочкою до її останніх хвилин.
Пам’ятаймо про ці блакитні очі. n
Фото Андрія БОРКОВСЬКОГО.
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телеканалів

n Кримінал

РОЗБІЙНИЙ НАПАД НА ОДНОСЕЛЬЦЯ
Минулої п’ятниці о сьомій годині ранку до поліції надійшло
повідомлення від медиків, що у селі Зоря вони надавали допомогу
та доставили до лікарні з численними травмами місцевого жителя
Фото korupciya.com.

Олена ВОЛИНЕЦЬ
лідчо–оперативна група, повідомляє відділ комунікації
поліції Рівненської області, на
місці події встановила, що близько
третьої години ночі у квартирі, яку
винаймав 22–літній чоловік, пролунав дзвінок. Не підозрюючи про
небезпеку, він відчинив двері і з
порога отримав удар по голові дерев’яною палицею. Потерпілого
били руками і ногами, затягли до
ванної кімнати і нанесли удар кухонним ножем у плече. Коли ж він
на вимогу нападників сказав паролі до банківських карток, ті викрали 100 доларів США, срібний
ланцюжок, мобільний телефон, гаманець із картками та значок учасника АТО і покинули свою жертву.
Побитий чоловік через деякий час
пішов до сусідів, які й викликали
йому «швидку».
Оперативники встановили, що
розбійники — 16- та 21-річні жителі
Зорі. Молодшого з них розшукали вранці за місцем проживання.
З’ясувалося, що апеляційний суд
виніс вирок про притягнення його
до кримінальної відповідальності у
вигляді позбавлення волі строком
на три роки за вчинення крадіжок
та грабежу. Крім того, на розгляді
суду — ще два кримінальні провадження за фактом крадіжки та грабежу з проникненням. Старшого
зловмисника затримали близько

С

:)) Анекдоти

підозрюючи про небезпеку, він відчинив двері і з порога
« Неотримав
удар по голові дерев’яною палицею.
»
23-ї години поблизу будинку, де
той проживає. Поліцейські виявили
та вилучили у нього усі крадені речі,
окрім телефону.
За фактом розбою, поєднаним
із проникненням у житло, розпочато досудове розслідування за
частиною 3 статті 187 Криміналь-

ПОНЕДІЛОК, 25 ЛЮТОГО
УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Галерея
Вельвет» 12:30 Д/ц «Аромати Чилі»
13:15, 14:30 РадіоДень 13:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 15:15 Чудова
гра 15:45 Хто в домі хазяїн? 16:15
Лайфхак 16:50 По обіді шоу 18:20
Що там Євробачення? 18:25 Тема
дня 19:00 Разом 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:00 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 21:25
UA:Спорт 21:40 Розважальна
програма з Майклом Щуром 22:15
Д/с «Шамварі: територія диких
тварин» 22:50 Перша шпальта

03.00 Х/ф «СВЯТО НЕПТУНА»
03.45 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop» 05.25, 22.10
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 09.30, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.30, 12.25 Х/ф
«ЖАНДАРМ ІЗ СЕН-ТРОПЕ»
12.00 «Новини» 14.10 Х/ф «Я
НІЧОГО НЕ ЗНАЮ, АЛЕ СКАЖУ
ВСЕ» 15.50 «Чекай на мене.
Україна» 20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»

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, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:40 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»
22:45 «Гроші 2019»

УКРАЇНА
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
07:10, 08:15 Ранок з Україною
09:30 Х/ф «ТРОЄ В ЛАБІРИНТІ»
11:35, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:10 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Кримінальний
журналіст»
23:30 Х/ф «2+1»

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:55 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+

ТБ

ного кодексу України. Санкція інкримінованої підозрюваним статті
передбачає позбавлення волі на
строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Правоохоронці також перевіряють їх на
причетність до інших кримінальних
правопорушень. n

2+2

06:00 Мультфільми
09:40 МайстерШеф 12+
19:00 Ревізор. Крамниці
08:00 «Помста природи»
12:40 Хата на тата 12+
21:00 Таємний агент
09:10, 18:15 «Спецкор»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
22:00 Таємний агент. Постшоу
09:50 «ДжеДАІ»
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
10:25, 20:30 Т/с «Опер за
МЕГА
16+
викликом-4»
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
06.00 Бандитська Одеса 08.10,
14:25 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
22:50 Один за всіх 16+
ВОСКРЕСІННЯ»
13.55 Правда життя 09.15 Дикий
16:30 Х/ф «СПОГАД»
Індокитай 10.10 Під іншим кутом
ICTV
18:30 19 тур ЧУ з футболу
11.10 Прихована реальність
«Динамо» -»Зоря»
12.00, 00.25 Містична Україна
05:45 Громадянська оборона
12.50, 19.40 Речовий доказ 15.00, 21:40 Т/с «Кістки-7»
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
23.40 Заборонена історія 15.55,
21:05 Факти
ZIK
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 21.45 Річкові монстри 16.50, 22.35
Дикі острови 17.50 Погляд
07.00 Перші про головне. Ранок.
10:10 Антизомбі. Дайджест
зсередини 18.45, 20.45 Секретні Дайджест 07.15 Сім чудес України
11:10, 13:20 Секретний фронт.
07.35 Вижити в Україні 08.00,
території
Дайджест
09.00, 11.00 Перші про головне.
14:10, 16:20 Х/ф «ГРАВІТАЦІЯ»
Ранок. Новини 08.15, 09.15 Д/ф
К-1
16:30 Х/ф «ПРИБУТТЯ»
«Дзеркало історії» 10.00, 11.20,
06:30 «TOP SHOP»
20:15 Прорвемось!
13.15, 16.15, 17.20, 18.15 Перші
07:40 М/с «Каспер»
21:25 Т/с «Розтин покаже»
про головне. Коментарі 12.05
08:00 «Дай лапу»
22:20 Свобода слова
Докаz 13.00, 15.00 Перші про
08:20 М/ф «Союз звірів»
головне. День. Новини 15.15 Між
НОВИЙ КАНАЛ
своїми 16.00 Перші про головне.
10:10 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
День. Дайджест 17.00, 19.00
АВІЦЕННИ»
06:35, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Майлз із майбутнього» 13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» Перші про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
15:00 «Орел і Решка. Навколо
08:00 М/ф «Ми-монстри»
Дайджест 19.15 VOX POPULI
світу»
09:50 Х/ф «КОСМОС МІЖ
20.00 HARD з Влащенко 21.00,
15:45 «Орел і Решка. Морський
НАМИ»
06.20 Перші про головне. Підсумки
сезон»
12:10 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛІАНТ»
21.40 Гра Z вогнем 22.30 Гра в
16:45, 21:00 «Орел і Решка.
14:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
класику з Сергієм Рахманіним
Перезавантаження.
ЛІНКОЛЬН:
Америка»
МИСЛИВЕЦЬ НА
ТЕТ
ВАМПІРІВ»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
06.00 ТЕТ Мультиранок
16:05 Х/ф «ХОББІТ: БИТВА
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло» 09.25 М/ф «Їжачок Боббі: Колючі
П’ЯТИ ВОЇНСТВ»
23:00 Х/ф «ГОНКА»
пригоди»

:)) :)) :))
— Шефе, підвищуйте мені зарплату, бо
мною вже цікавляться 3 великі компанії!
— Ого! І які ж?
— Обленерго, водоканал і кредитний
відділ банку…
:)) :)) :))
Дружина вранці фіксує зачіску лаком.
Чоловік задумливо:
— Ти даремно дихлофос переводиш –
твої таргани безсмертні...
:)) :)) :))
— Софочко, шо би ти хотіла отримати
на свято: смартфон чи сережки?
— Фімочко, таки подаруй шубу, і шоби
в одній кишені був смартфон, а в другій
— сережки!
:)) :)) :))
5–річний хлопчик грається в кімнаті,
де працює телевізор. Головний герой
фільму освідчується коханій, каже, що в
її присутності у нього дивне відчуття в
животі…
Малюк, не обертаючись, коментує:
— Та в тебе глисти, друже!

11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Серіал «Хамелеон» (16+)

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/С «Своя земля» 09.30, 13.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.55, 13.45, 19.25, 21.55
Тема дня 10.20 Д/С «Неповторна
природа» 11.00 Ранковий гість
11.20 Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.15 Д/Ф
ФУТБОЛ-1
«Дмитро Вітовський» 12.40 Лекції.
06:00 Фрозіноне - Рома. Чемпіонат Історія України 14.15 Радіодень
«Модуль знань» 15.00 Д/С
Італії
07:45, 16:05 Журнал Ліги чемпіонів «Незвідані шляхи» 15.50
Українська читанка 16.00
08:15 Ворскла - Карпати.
Радіодень «Життя+» 16.30
Чемпіонат України
«Неосцена» з Олегом Вергелісом
10:00 «Великий футбол»
17.15 Лекції.»100 років мистецтва»
11:50 Топ-матч
17.40 «Разом» 18.10 Т/С» Еліза»
12:00 Фіорентина - Інтер.
19.50 Д/Ф «В Україні» 20.15
Чемпіонат Італії
Лайфхак українською 20.50
13:50 Львів - Чорноморець.
«Спільно» 21.20 Програма
Чемпіонат України
розслідувань «Схеми» 22.25
15:40, 22:15 Футбол NEWS
Програма розслідувань «Наші
16:35 МЮ - Ліверпуль. Чемпіонат гроші»
Англії
18:30, 20:55 «Тур ONLINE»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
18:55 LIVE. Шахтар - Олександрія
НОВА ВОЛИНЬ
19:45 Футбол Tables
07:00,
07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
21:25 Передмова до
«Інтер-Баварія» (2010/11). «Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Золота колекція Ліги
«Своя земля» 09:33, 13:00
чемпіонів. Прем’єра
«Енеїда» 10:00, 21:55 «Тема дня»
21:30 Інтер - Баварія. 1/8 фіналу
10:30 Д/ц «Неповторна природа»
(2010 /11). Золота
11:00, 12:40, 17:15 Wise cow 11:15
колекція Ліги чемпіонів.
Д/ф «Розсекречена історія» 12:15
Прем’єра
Д/ф «Наталія Сумська.

Перевтілення» 13:44 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10, 14:55,
18:00 «Світ навколо» 14:15
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Незвідані шляхи» 15:52
«Українська читанка» 16:00
Радіодень «Життя +» 16:30
«Букоголіки» 17:40, 20:50
«Спільно» 18:12 Т/с «Еліза» 19:23
«Тема дня» (прямий ефір) 19:52
#ВУкраїні 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 21:23 Схеми.
Корупція в деталях 22:25 «Наші
гроші»

ЕСПРЕСО
00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
МаринаД» 01.00, 06.30, 23.00
«Світ цього тижня» 02.00, 05.30
«Княжицький» 02.40
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 04.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 07.30 «Суботній
політклуб» 09.30 «Людина і право»
з Борисом Захаровим 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15 Коментар
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
19.00 «Великий ефір Василя
Зими» 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 21.55 «ІТ-Документ»
22.00 «Поліцейська хвиля»

ТБ

ВІВТОРОК, 26 ЛЮТОГО
УТ-1
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Галерея Вельвет» 13:15
РадіоДень 14:00, 15:15, 17:10,
18:20, 19:15 Спецпроект «Крим: 5
років спротиву російській
окупації» 17:00 Новини. Крим
18:55 Новини.Крим 21:25
UA:Спорт 21:45 Наші гроші
22:15 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин» 22:50 Схеми.
Корупція в деталях

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30, 22:45 «Одруження
наосліп»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»

ІНТЕР
02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу

«Стосується кожного» 02.45
«Орел і Решка. Шопінг» 04.05,
20.00 «Подробиці» 04.55 «Top
Shop» 05.25, 06.05, 22.10
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00 Х/ф
«ВІСЛЮЧА ШКІРА» 11.50,
12.25 Х/ф «ЗОРРО» 12.00
«Новини» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 23.55 Х/ф
«МАЛАХОЛЬНА»

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 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Кримінальний
журналіст»
23:20 Без паніки

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

07:55 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:45 МайстерШеф 12+
12:55 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
22:50 Детектор брехні 16+
23:50 Давай поговоримо про
секс 16+

ТБ

УТ-1

ІНТЕР

СТБ

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Галерея
Вельвет» 12:35 Д/ц «Аромати
Чилі» 13:15 РадіоДень 13:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 14:30 52
вікенди 15:20 Т/с «Іспанська
легенда» 16:55 Сильна доля
18:20 Тема дня 18:55 Своя
земля 19:25 Д/ц «Мегаполіси»
19:55 Д/ф «Заміновані вірністю»
21:25 UA:Спорт 21:40 Складна
розмова 22:15 Д/ф «Воля або
Смерть»

02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 02.45
«Орел і Решка. Шопінг» 04.05,
20.00 «Подробиці» 04.55 «Top
Shop» 05.25, 06.05, 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»
10.00, 12.25 Х/ф «ЧОТИРИ
МУШКЕТЕРИ ШАРЛО» 12.55
Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИ
КАРДИНАЛА» 14.50, 15.50,
16.45 «Речдок» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 23.55 Х/ф
«ГУВЕРНАНТКА»

06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:50 МайстерШеф 12+
13:20 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00, 22:50 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
23:50 Давай поговоримо про
секс 16+

1+1

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 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Кримінальний
журналіст»
23:20 Гучна справа

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 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»

22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 02.40
«Орел і Решка. Шопінг» 04.00,
20.00 «Подробиці» 04.55 «Top
Shop» 05.25, 06.05, 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, 12.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12.35 Х/ф
«ОПЕРАЦІЯ «ТУШОНКА» 14.50,
15.50, 16.45 «Речдок» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.55
Х/ф «ЛЮБОВ ВІД УСІХ
ХВОРОБ»

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 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Кримінальний
журналіст»

07:00 М/с «Майлз із
майбутнього»
08:50 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НІБЕЛУНГІВ»
12:45 Т/с «Загублені»
17:00, 19:00 Подіум
21:00 Аферисти в мережах 16+
23:00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИ
БАНКУ»

17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
14:00 Х/ф «БЕЗОДНЯ»
МЕГА
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
викликом-4»
13.50, 01.20 Правда життя 09.00, 21:35, 23:20 Т/с «Кістки-7»
16.50, 22.35 Дикі острови 09.55,
17.50 Під іншим кутом 10.55
ZIK
ICTV
Брама часу 11.50, 00.30
07.00 Перші про головне. Ранок.
Містична
Україна
12.40,
19.40
05:40, 10:10, 17:15
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
Речовий доказ 14.55, 23.40
Громадянська оборона
Заборонена історія 15.55, 21.45 11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
06:30 Ранок у великому місті
Перші про головне. Коментарі
Річкові монстри 18.45, 20.45
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 Секретні території
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
Факти
головне. Ранок. Новини 12.05,
К-1
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
15.00 Перші про головне. День.
12:30, 13:20 Х/ф «АНАКОНДА» 06:30 «TOP SHOP»
Новини 15.15 Між своїми 16.00
14:45, 16:15, 21:20 Т/с «Розтин
07:40 М/с «Каспер»
Перші про головне. День.
08:00 «Дай лапу»
покаже»
Дайджест 17.00, 19.00 Перші про
08:10 Т/с «Дорогий доктор»
20:15 Секретний фронт
головне. Вечір. Новини 18.00
22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 10:45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
Перші про головне. Вечір.
13:10 Т/с «Мисливці за
23:35 Х/ф «АНАКОНДА 2:
Дайджест 19.15 VOX POPULI
реліквіями»
ПОЛЮВАННЯ ЗА
21.00, 06.20 Перші про головне.
15:00 «Орел і Решка. Навколо
ПРОКЛЯТОЮ
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
світу»
ОРХІДЕЄЮ»
15:45 «Орел і Решка. Морський 22.30 Перші другі 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
сезон»
НОВИЙ КАНАЛ
16:45, 21:00 «Орел і Решка.
ТЕТ
05:00 Абзац
Перезавантаження.
06:55, 08:45 Kids Time
06.00 ТЕТ Мультиранок
Америка»

ТБ

ЧЕТВЕР, 28 ЛЮТОГО
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Галерея
Вельвет» 12:35 Д/ц «Аромати
Чилі» 13:15, 14:30 РадіоДень
13:55 Д/ц «Світ дикої природи»
15:20 Т/с «Іспанська легенда»
17:25 Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська терція» 18:20
Тема дня 19:00 #ВУКРАЇНІ 19:30
Д/ц «Мегаполіси» 20:00 Д/с
«Секрети замків Великобританії»
21:25 UA:Спорт 21:40 Схеми.
Корупція в деталях 22:15 Д/с
«Шамварі: територія диких
тварин»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
09:50, 18:15 «Спецкор»
МЕГА
10:05, 17:15 «Загублений світ»
06.00 Бандитський Київ 08.15,
12:05 Відеобімба
13.45 Правда життя 09.25, 16.45, 13:35 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
22.35 Дикі острови 10.20, 18.15 15:25 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»
Під іншим кутом 11.15 Брама
18:50 «ДжеДАІ»
часу 12.00, 00.25 Містична
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
Україна
12.50,
19.40
Речовий
викликом-4»
ICTV
доказ 15.00, 23.40 Заборонена
21:35 Т/с «Кістки-7»
05:40, 20:15 Громадянська
історія 15.50, 21.45 Річкові
оборона
монстри 17.45 Погляд
ZIK
06:30 Ранок у великому місті
зсередини 18.45, 20.50 Секретні
07.00 Перші про головне. Ранок.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 території 01.15 Ризиковане
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
Факти
життя 04.45 Смарт-шоу
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Перші про головне. Коментарі
10:10 Прорвемось!
К-1
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
11:10, 17:15 Антизомбі.
06:30 «TOP SHOP»
головне. Ранок. Новини 12.10
Дайджест
07:40 М/с «Каспер»
Гра Z вогнем 13.00, 15.00 Перші
12:05, 13:20 Х/ф «НІКІТА»
08:00 «Дай лапу»
про головне. День. Новини 15.15
14:50, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
08:10
Т/с
«Дорогий
доктор»
Між своїми 16.00 Перші про
покаже»
10:45
Т/с
«Пригоди
Геркулеса»
22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
головне. День. Дайджест 17.00,
13:10
Т/с
«Мисливці
за
23:40 Х/ф «АНАКОНДА»
19.00 Перші про головне. Вечір.
реліквіями»
Новини 18.00 Перші про
НОВИЙ КАНАЛ 15:00 «Орел і Решка. Навколо
головне. Вечір. Дайджест 19.15
світу»
VOX POPULI 20.00 Ток-шоу «Злий
05:55, 07:10 Kids Time
15:45 «Орел і Решка. Морський дім» 21.00, 06.20 Перші про
06:00 М/с «Майлз із
сезон»
головне. Підсумки 21.35 Ток-шоу
майбутнього»
16:45, 21:00 «Орел і Решка.
«Не дебати» 23.00 Хард-ток-шоу
07:15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
Перезавантаження.
«DROZDOV» 00.00 Історична
ДРАКОНА»
правда з Вахтангом Кіпіані 03.00
Америка»
09:00 Х/ф «КОПАЛЬНІ ЦАРЯ
Художній фільм
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
СОЛОМОНА»
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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 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

12:45 Т/с «Загублені»
17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Аферисти в мережах 16+
23:00 Х/ф «ГАРЯЧІ КОПИ»

22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

23:30 Д/ф «Крим. Украдений
півострів»

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:55 МайстерШеф 12+
12:35 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
22:50 Вагітна +
23:50 Давай поговоримо про
секс 16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
12:20, 13:20 Х/ф «АНАКОНДА
2: ПОЛЮВАННЯ ЗА
ПРОКЛЯТОЮ
ОРХІДЕЄЮ»
14:45, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»
17:15 Антизомбі. Дайджест
20:15 Битва версій
22:40 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:40 Х/ф «ЛЕЙК-ПЛЕСІД
ПРОТИ АНАКОНДИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:45, 08:20 Kids Time
06:50 М/с «Майлз із
майбутнього»
08:25 Х/ф «УЧЕНЬ МЕРЛІНА»
12:25 Т/с «Загублені»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
23:00 Х/ф «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.00,
13.50 Правда життя 09.10, 16.50,
22.35 Дикі острови 10.05, 17.50
Під іншим кутом 11.00 Брама
часу 11.50, 00.30 Містична
Україна 12.40, 19.40 Речовий
доказ 15.00, 23.40 Заборонена
історія 16.00, 21.45 Річкові
монстри 18.45, 20.45 Секретні
території 01.20 Там, де нас нема

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 «Дай лапу»
08:10 Т/с «Дорогий доктор»
10:45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:45 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16:45, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «РОЖЕВА ПАНТЕРА»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-7»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «БЛАКИТНА СВІЧКА»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Серіал «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 16:00 «Європейський
WEEKEND»
06:50 Журнал Ліги чемпіонів
07:20 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
08:15 Болонья - Ювентус.
Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
12:05 «Великий футбол»
13:50 Бернлі - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
16:50 Ворскла - Карпати.
Чемпіонат України
18:35 «Сіткорізи». Чемпіонат
Англії. Прем’єра
19:00 Фіорентина - Інтер.
Чемпіонат Італії
20:45 Маріуполь - Олімпік.
Чемпіонат України

09.45 Х/ф «ПРЕКРАСНИЙ
ПРИНЦ І ФЕЯ
ЛЮПИНА»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Серіал «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Арсенал-Київ - Десна.
Чемпіонат України
07:45, 16:00 «Сіткорізи».
Чемпіонат Англії
08:15 Фіорентина - Інтер.
Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:20 Ньюкасл - Бернлі.
Чемпіонат Англії
12:10 Маріуполь - Олімпік.
Чемпіонат України
13:55 Болонья - Ювентус.
Чемпіонат Італії
16:30 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
18:20 Чемпіонат Італії. Огляд туру
19:15 Парма - Наполі. Чемпіонат
Італії
21:00 Журнал Ліги чемпіонів
21:30, 23:55 «Check-in»

22:50 Чемпіонат Італії. Огляд туру «Енеїда» 09:56 «Світ навколо»
23:45 МЮ - Ліверпуль. Чемпіонат 10:00 «Тема дня» 10:30 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00,
Англії
12:40, 13:44 Wise cow 11:15 Д/ф
UA: РІВНЕ
«Розсекречена історія» 12:15
Д/ф «Той, хто повернувся» 14:00,
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 15:10, 16:05, 17:10, 18:20
17.00, 18.50, 20.50 Новини 09.00 Спецпроект «П’ять років
кримського спротиву російській
Д/С «Дешевий відпочинок»
окупації» 14:55 Мустафа
09.30, 12.55 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.00, Джемілєв. Із циклу «Напам’ять»
18:00 Д/ф «Крим. Нескорений»
21.55 Тема дня 10.30 Д/С
19:15 Відкриття V Міжнародного
«Неповторна природа» 11.00
форуму «Окупований Крим: 5
Ранковий гість 11.15
років опору» та виставки
Публіцистична програма
«Дивовижні історії Криму» 20:50
«Розсекречена історія» 12.15
Новини. Сурдопереклад 21:10
Д/ф «Дмитро Вітовський» 2 ч.
«Шахтарська зміна» 22:10 Д/ф
12.40 Лекції. Історія України
13.40 Лекції. Імена 14.00, 15.10, «Межа очікування»
17.10, 18.20 Спецпроект «П’ять
ЕСПРЕСО
років кримського спротиву
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
російській окупації» 14.55
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
Мустафа Джемілєв. Із циклу
21.00 «Вердикт» з Сергієм
«Напам’ять» 2 ч. 18.00 Д/П
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
«Крим. Нескорений» 19.15
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
Відкриття 5 Міжнародного
«Поліцейська хвиля» 04.00
форуму «Окупований Крим. 5
«Суботній політклуб» 05.00
років опору» 21.10 Своя земля
«Міжнародний огляд» з Юрієм
21.30 Шахтарська зміна 22.10
Документальна програма «Межа Фізером 09.00 «Мандруй своє»
09.30 «Успішні в Україні» 09.55,
очікування»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
15.15 «Погода» з
НОВА ВОЛИНЬ 10.05,
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
17.10, 18.15 Коментар 22.00
08:30, 13:30, 17:00, 18:50 Новини «Шустрова Live» 23.00 «Студія
09:00 «Смак сиру» 09:30, 13:00 Захід» з Антоном Борковським

«Тема дня» 10:30 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00,
12:40, 17:15 Wise cow 11:15 Д/ф
UA: РІВНЕ
«Розсекречена історія» 12:15
Д/ф «Марія Левитська.
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, Театральний роман» 13:44,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 21:55 «Тема дня». Сурдопереклад
14:15 Радіодень «Модуль знань»
Д/ф «Смак сиру» 09.30, 13.00
15:00 Д/с «Неповторна природа»
Кулінарно-літературне шоу
15:30 Д/с «Таємниці підводного
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25,
21.55 Тема дня 10.30, 15.00 Д/С світу» 16:00 Радіодень «Життя+»
16:30 КіноWallз Сергієм
«Неповторна природа» 11.00
Тримбачем 17:40 «Своя земля»
Ранковий гість 11.20
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема
Публіцистична програма
дня». (Прямий ефір) 19:52
«Розсекречена історія» 12.15
«Шахтарська зміна» 20:18
Д/Ф «Кенгір. Сорок днів свободи» Лайфхак українською 20:30
12.40 Лекції. Історія України
Новини. Сурдопереклад 20:50
14.15 Радіодень «Модуль знань» «Наші гроші» 21:23 «Складна
15.30 Д/С «Таємниці підводного розмова» 22:25 «Пліч-о-пліч»
світу» 16.00 Радіодень «Життя+»
16.30 «Кіно вол» з Сергієм
ЕСПРЕСО
Тримачем 17.15 «Своя земля»
00.00,
06.00,
19.00 «Великий
17.40 Лекції»100 років
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
літератури» 18.10 Т/С «Еліза»
19.50 «Шахтарська зміна» 20.15 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
Лайфхак українською 20.50
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
Програма розслідувань «Наші
«Шустрова Live» 04.00 «Студія
гроші» 21.25 Ток-шоу «Складна Захід» з Антоном Борковським
розмова» 22.25 «Пліч-о-пліч»
05.00 «Поліцейська хвиля»
21:55 LIVE. Челсі - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії

09.00 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.55, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
09:00 «Дешевий відпочинок»
Коментар 22.00 «Вартові
09:30, 13:00 «Енеїда» 09:56,
14:10, 17:10 «Світ навколо» 10:00 Еспресо» 23.00 «Княжицький»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

ТЕТ

UA: РІВНЕ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КРАСУНЯ»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Серіал «Хамелеон» (16+)

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/ф «Смак сиру» 09.35, 13.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.05, 13.45, 19.25,
21.55 Тема дня 10.30, 15.00 Д/С
«Неповторна природа» 11.00
Ранковий гість 11.20
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.15
Д/Ф «Кенгір. Сорок днів свободи»
12.40, 17.15 Лекції. «100 років
літератури» 14.15 Радіодень
«Модуль знань» 15.30 Д/С
«Таємниці підводного світу»
16.00 Радіодень «Життя +»
16.30 «Неосцена» з Олегом
Вергелісом 17.40 Д/Ф «Чудова
гра» 18.10 Т/С «Еліза» 19.50
Букоголіки 20.15 Лайфхак
українською 20.50 Ток-шоу
«Складна розмова» 21.20
«Спільно» 22.25 Програма
розслідувань «Наші гроші»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 20:35 Топ-матч
ZIK
06:10, 20:40 Шахтар Олександрія. Чемпіонат
07.00 Перші про головне. Ранок.
України
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
08:10 Сампдорія - Кальярі.
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Чемпіонат Італії
Перші про головне. Коментарі
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
NEWS
головне. Ранок. Новини 12.10
Гра Z вогнем 13.00, 15.00 Перші 10:20, 23:45 Ман Сіті - Вест Гем.
Чемпіонат Англії
про головне. День. Новини 15.15
12:10 Львів - Чорноморець.
Між своїми 16.00 Перші про
Чемпіонат України
головне. День. Дайджест 17.00,
13:55 Фіорентина - Інтер.
19.00 Перші про головне. Вечір.
Чемпіонат Італії
Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19.15 16:00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00,
16:55 Болонья - Ювентус.
06.20 Перші про головне.
Чемпіонат Італії
Підсумки 21.40 Прямим текстом
18:45 Челсі - Тоттенгем.
з Остапом Дроздовим 23.00
Чемпіонат Англії
Стежками війни 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03.00 22:50 Чемпіонат Англії. Огляд
Художній фільм
туру

історія» 12:15 Д/ф «Ігор Білозір.
На зламі епох» 13:44, 21:55
«Тема дня». Сурдопереклад
14:15 Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна природа»
15:30 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16:00 Радіодень «Життя+»
16:30 NeoСцена з Олегом
Вергелісом 17:40 Д/ф «Чудова
гра» 18:12 Т/с «Еліза» 19:23
«Звіти. Наживо». (У прямому ефірі
- Тетяна Кравець, заступник
начальника Волинської митниці
ДФС України) 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:50 «Складна
розмова» 21:23 «Спільно» 22:25
«Наші гроші»

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
Свобода» 03.30, 09.30 «Вартові
Еспресо» 04.00 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 04.30
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «#Скандали_тижня» 05.00,
НОВА ВОЛИНЬ 09.00, 23.00 «Шустрова Live»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
09:00 «Смак сиру» 09:30, 13:00 Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
«Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10
«Світ навколо» 10:00 «Тема дня» 17.10, 18.25 Коментар 18.15
10:30 Д/ц «Неповторна природа» «Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 23.30
11:00, 12:40, 17:15 Wise cow
«Поліцейська хвиля»
11:32 Д/ф «Розсекречена

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ

15:25 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО» 20.00 Одного разу під Полтавою
19:25 Х/ф «БЛЕКДЖЕК»
20.30 Танька і Володька
15:30 Х/ф «ЗАГАДКА ДЛЯ
23:35 «Ліга сміху 2018»
13.55 Правда життя 09.10, 16.00, 21:20 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
21.00 М/ф «Пташиний ульот»
УТ-1
21.45 Річкові монстри 10.05
АННИ»
23:05 Х/ф «ДЕЯКА
23.00 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
ІНТЕР
Погляд зсередини 10.35, 17.50
17:30, 22:00 Вікна-Новини
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
ПРЕДКИ В ХАТІ»
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
Під іншим кутом 11.05 Брама
18:00 Слідство ведуть
02.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
18:00, 21:00, 23:30 Новини
часу 11.55, 00.35 Містична
ZIK
ФУТБОЛ-1
екстрасенси 16+
«Стосується кожного» 02.40
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Україна 12.45, 19.40 Речовий
20:00 Х/ф «ПАНІ ПОКОЇВКА»
07.00 Перші про головне. Ранок. 06:00, 08:00 Топ-матч
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с «Орел і Решка. Шопінг» 03.50
доказ 15.00, 23.40 Заборонена Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
«Подробиці» 04.55 «Top Shop»
«Галерея Вельвет» 12:30 Д/ц
06:10 Маріуполь - Олімпік.
історія 16.55, 22.35 Дикі острови 11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
ICTV
05.25, 06.05, 22.00 «Слідство
«Аромати Чилі» 13:15, 14:30
Чемпіонат України
18.45,
20.50
Секретні
території
Перші про головне. Коментарі
РадіоДень 13:55 Д/ц «Світ дикої вели... з Леонідом Каневським»
05:40, 17:15 Громадянська
08:10 Челсі - Тоттенгем.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
природи» 15:15 Т/с «Іспанська
оборона
Чемпіонат Англії
К-1
Новини 07.10, 08.10, 09.20
головне. Ранок. Новини 12.05
легенда» 16:55 Д/ц «Браво,
06:30 Ранок у великому місті
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
«Ранок з Інтером» 10.15, 12.25 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 06:30 «TOP SHOP»
HARD з Влащенко 13.00, 15.00
шеф!» 18:20 Тема дня 18:50
NEWS
07:40 М/с «Каспер»
Перші про головне. День. Новини 10:20 Мілан - Емполі. Чемпіонат
Своя земля 19:10 Передвиборна Х/ф «ВЕСЕЛИЙ ВЕЛИКДЕНЬ»
Факти
12.40 Х/ф «ОКСАМИТОВІ
15.15 Між своїми 16.00 Перші
агітація кандидатів на пост
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 08:00 «Дай лапу»
Італії
РУЧКИ» 14.50, 15.50, 16.45,
про головне. День. Дайджест
Президента України за кошти
08:10 Т/с «Дорогий доктор»
10:10 Битва версій
12:05 Арсенал-Київ - Десна.
23.50 «Речдок» 20.00 «Подробиці 11:10, 13:20 Х/ф «ЖАГА
17.00 Перші про головне. Вечір.
Державного бюджету 20:30
10:45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
Чемпіонат України
Новини 18.00 Перші про
Перший на селі 21:25 UA:Спорт тижня»
13:10 Т/с «Мисливці за
ЗОЛОТА»
13:55 Фрозіноне - Рома.
головне.
Вечір.
Дайджест
18.30
21:55 Перша шпальта 22:35 Д/с
реліквіями»
13:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+
Чемпіонат Італії
УКРАЇНА
Джокери 20.00 FACE 2 FACE з
«Найбільш завантажений у світі»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
16:15 Т/с «Розтин покаже»
Тетяною Даниленко 21.00 Перші 16:00 Чемпіонат Італії.
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
світу»
20:15 Антизомбі
Передмова до туру.
1+1
Україною
15:45 «Орел і Решка. Морський про головне. Підсумки 21.30
21:30 Дизель-шоу 12+
Прем’єра
Політичне
ток-шоу
«Народ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
сезон»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
16:30 Ньюкасл - Бернлі.
проти!»
00.00
Історична
правда
з
23:00 Сьогодні
«Сніданок з 1+1»
НОВИЙ КАНАЛ 16:45, 21:00 «Орел і Решка.
Чемпіонат Англії
Вахтангом Кіпіані
Перезавантаження.
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 09:30 Зірковий шлях
18:20 Львів - Чорноморець.
06:25, 07:40 Kids Time
11:20 Реальна містика
Америка»
19:30 ТСН: «Телевізійна
Чемпіонат України
06:30 М/с «Майлз із
ТЕТ
13:30, 15:30 Т/с «Дім, який...»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
служба новин»
20:10 Світ Прем’єр-ліги.
майбутнього»
06.00 ТЕТ Мультиранок
18:00 Т/с «Таємниці»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
09:30 «Одруження наосліп»
Чемпіонат Англії
07:45 Пацанки. Нове життя 16+
09.45 Х/ф «ЗАМОК
19:50 Ток-шоу «Говорить
пекло 2»
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
20:40 Ман Сіті - Вест Гем.
13:00 Суперінтуїція 12+
ШРЕКЕНШТЕЙН»
Україна»
13:45 «Сімейні мелодрами»
Чемпіонат Англії
16:50, 19:00 Т/с «Будиночок на
11.30 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ
2+2
21:00 Головна тема. Вибір
14:45 Т/с «Величне століття.
22:50 Шахтар - Олександрія.
щастя»
ПОПЕЛЮШКИ»
23:20 Слідами
Роксолана»
06:00 Мультфільми
Чемпіонат України
21:00 Аферисти в мережах 16+
13.00, 17.00 Серіал «Рання
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
23:00 Х/ф «БРЕЙВЕН»
пташка»
СТБ
19:20 «Секретні матеріали 2019»
UA: РІВНЕ
09:35, 18:15 «Спецкор»
14.00, 19.00 Богиня шопінгу
20:25 «Чистоnews 2019»
06:30 Хата на тата 12+
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
МЕГА
07.00 Ранкове шоу «Добрий
15.00
Панянка-селянка
20:35 «Ліга сміху 2019»
13:25, 22:50 Х/ф «ЩИРА
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
06.00 Бандитська Одеса 08.10, 10:55, 17:15 «Загублений світ»
18.00 4 весілля
22:35 «Ігри приколів 2019»
ПРАВДА»
12:55 Відеобімба

ТБ

СУБОТА, 2 БЕРЕЗНЯ
УТ-1
06:00, 09:30 М/с «Гон» 06:30,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:30 Новини 10:05
Х/ф «БІЛЯНОЧКА ТА
РОЗАНОЧКА» 11:25 Хто в домі
хазяїн? 11:55 Сильна доля 13:00
Х/ф «ПАРМСЬКИЙ
МОНАСТИР» 15:00 По обіді шоу
16:05 Спільно 16:40 Д/ц
«Мальовничі села» 17:05 Т/с
«Іспанська легенда» 18:35 Д/ц
«Світ дикої природи» 19:10
Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету 20:30 Д/ц «Мегаполіси»
21:25 Розсекречена історія
22:25 Д/ц «Неповторна природа»

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15, 23:30 «Світське життя
2019»
12:15 Т/с «У неділю рано зілля
копала»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти
2019»
20:15 «Чистоnews 2019»

20:25 «Українські сенсації 2019»

ІНТЕР
02.30 «Подробиці тижня» 04.10
«Орел і Решка. Морський сезон
3» 05.00 «Top Shop» 05.30
Мультфільм 06.00 «Готуємо
разом» 07.10 «Чекай на мене.
Україна» 09.00 «Слово
Предстоятеля» 09.10 Х/ф «РАЗ
НА РАЗ НЕ ВИПАДАЄ» 10.30
Х/ф «ВАС ЧЕКАЄ
ГРОМАДЯНКА НИКАНОРОВА»
12.20 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
ПРОЩАВАЙ» 14.15, 20.30 Х/ф
«СКАРЛЕТТ» 20.00 «Подробиці»
22.10 «Творчий вечір Костянтина
Меладзе. Останній романтик»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
07:50, 15:20 Т/с «Кримінальний
журналіст»
16:00, 20:00 Т/с «Готель
«Купідон»
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Х/ф «ТЕРАПІЯ
ЛЮБОВ’Ю»

СТБ
05:10, 16:55 Хата на тата 12+
07:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
09:05 Т/с «Кріпосна»

19:00 МайстерШеф.
Професіонали 12+
22:20 Х/ф «ПАНІ ПОКОЇВКА»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Більше ніж правда
07:35 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу 12+
10:45, 11:45 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
15:00 Т/с «Розтин покаже»
19:10 Х/ф «КРОВНИЙ БАТЬКО»
20:55 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ»
22:55 Х/ф «Т2
ТРЕЙНСПОТТІНГ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Ревізор. Крамниці
09:15 Таємний агент
10:30 Таємний агент. Постшоу
12:30 Заробітчани
14:20 Хто зверху? 12+
16:20 М/ф «Зоотрополіс»
18:30 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
21:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ДРУГА ВІЙНА»
23:45 Х/ф «ПАГОРБИ МАЮТЬ
ОЧІ»

УТ-1

ІНТЕР
02.15 «Сценарії кохання» 03.30,
20.00 «Подробиці» 04.00, 12.00
«Орел і Решка. Морський сезон
2» 04.45, 10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 05.40 Х/ф «БЕЗ
РОКУ ТИЖДЕНЬ» 07.00 Х/ф
«ОКСАМИТОВІ РУЧКИ» 09.00
«Готуємо разом» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3»
13.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»
14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ У
НЬЮ-ЙОРКУ» 16.00 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРИ: ПІДВІСКИ
КОРОЛЕВИ» 18.00 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРИ: ПОМСТА
МІЛЕДІ» 20.30 Х/ф
«НАРЕЧЕНА-ВТІКАЧКА» 23.00
Х/ф «ПРО НЬОГО»

1+1

УКРАЇНА

06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:00, 12:05 «Світ навиворіт - 8»
13:10 Т/с «У неділю рано зілля
копала»
17:15 Т/с «Слуга народу»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»
23:35 «Ліга сміху 2019»

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:20 Т/с «Готель «Купідон»
13:10 Т/с «Добрими намірами»
17:20, 21:00 Т/с «Міраж»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:30 Х/ф «ТАМ, ДЕ Є ЩАСТЯ
ДЛЯ МЕНЕ»

СТБ
05:05, 10:55 Хата на тата 12+
07:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12:20 «Ух ти show»
13:50 М/ф «Морська бригада»
15:30, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:15 М/ф «Земля до початку
часів: Подорож
хоробрих»
19:50 М/ф «Земля до початку
часів»
22:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
23:50 Х/ф «СУПЕР МАЙК»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
10:00 ДжеДАІ. Дайджест 2018
11:00 «Загублений світ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 3 БЕРЕЗНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:30 Новини 09:40 Х/ф
«ПАРМСЬКИЙ МОНАСТИР»
11:25 Д/ц «Супер Чуття» 12:00
Д/ц «Браво, шеф!» 13:05
Лайфхак українською 13:20,
21:55 Д/ц «Неповторна природа»
13:55 #ВУКРАЇНІ 14:30 Перший
на селі 15:00 UA:Фольк 16:20
Т/с «Іспанська легенда» 19:10
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету
20:30 Д/ц «Мегаполіси» 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром 23:00 Д/ц
«Мальовничі села»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.20,
23.50 Гордість України 08.10,
18.15 У пошуках істини 09.55
Секретні території 11.45
Заборонена історія 12.40 Як
спокусити націю 15.25 Дикі
острови 17.20, 22.55 Річкові
монстри 20.00 Дядько Гітлер
21.00 Вбити Гітлера

09:00 Все буде смачно!
15:30 МайстерШеф.
Професіонали 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла
16+

ICTV
05:05 Громадянська оборона
06:45 Антизомбі
08:35 Т/с «Відділ 44»
12:20, 13:00 Х/ф «КРОВНИЙ
БАТЬКО»
12:45, 18:45 Факти
14:15 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ»
16:10 Х/ф «СТАРТРЕК»
20:35 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВІДПЛАТА»
23:15 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 06:55 Kids Time
05:40 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:00 М/ф «Кунг-фу панда»
08:50 М/ф «Зоотрополіс»
10:50 Х/ф «БРЕЙВЕН»
12:50 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
15:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ДРУГА ВІЙНА»
18:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ПРОТИСТОЯННЯ»
21:00 Х/ф «АНОНІМ»

23:00 Х/ф «ПАГОРБИ МАЮТЬ
ОЧІ 2»

МЕГА
06.00, 01.35 Бандитська Одеса
07.05, 23.50 Гордість України
07.55, 18.15 У пошуках істини
09.45 Секретні території 10.40
Заборонена історія 12.30 Вбити
Гітлера 14.20 Дядько Гітлер
15.20 Дикі острови 17.20, 22.55
Річкові монстри 20.00 Як
спокусити націю

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:15 Т/с «Пригоди Геркулеса»
11:00 М/ф «Земля до початку
часів: Подорож
хоробрих»
12:30 М/ф «Земля до початку
часів»
13:40, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:15 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ХЛОПЦЕМ»
22:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
10:00 «Загублений світ»

16:05 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
18:00 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
20:10 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2»
22:25 Т/с «Третього не дано»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15, 09.15
Перші про головне. Коментарі
10.00, 22.30 Перша передача
10.35, 23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
класику 15.00 Між своїми 15.45
Сім чудес України 16.05, 17.15
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18.45
Місто 19.20 VOX POPULI 20.00
Докаz 21.00 Перші про головне.
Деталі 22.00 Стежками війни
23.00 Вижити в Україні

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Серіал «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Ворскла - Карпати.
Чемпіонат України
07:45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08:15 Парма - Наполі. Чемпіонат
Італії
10:00, 22:15 Футбол NEWS
10:25 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру.
Прем’єра
10:55 Челсі - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
12:40 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
14:25 LIVE. Тоттенгем - Арсенал.
Чемпіонат Англії
15:25, 17:55, 19:45 Футбол
ТЕТ
Tables
16:55 LIVE. МЮ - Саутгемптон.
06.00 ТЕТ Мультиранок
Чемпіонат Англії
11.15 М/ф «Жаб’яче королівство:
18:55 LIVE. Мілан - Сассуоло.
Таємниця кришталевої
Чемпіонат Італії
жаби»
20:55 Світ Прем’єр-ліги.
12.50 Х/ф «ПРЕКРАСНИЙ
Чемпіонат Англії
ПРИНЦ І ФЕЯ
21:25 LIVE. Лаціо - Рома.
ЛЮПИНА»
Чемпіонат Італії
14.00 4 весілля
23:25 Топ-матч
15.00 Богиня шопінгу
23:40 Десна - Динамо.
17.00 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!
Чемпіонат України
ПРЕДКИ В ХАТІ»

12:55 «Шалені перегони» (16+)
13:25 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
15:10 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
16:55 Х/ф «БЛЕКДЖЕК»
18:50 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
21:00 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 VOX POPULI
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09.00 Докаz 10.00,
22.30 Перша передача 10.30
Стежками війни 11.00, 05.30
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
вогнем 12.50 Добрий ZIK 13.20,
18.15 Сім чудес України 13.35
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 16.10, 17.10 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
17.00, 19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 17.50 Джокери
18.30, 00.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 19.20 HARD з
Влащенко 21.00 Перші про
головне. Деталі 22.00 Вижити в
Україні

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Якось у лісі»
12.30 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
14.00 4 весілля
15.00 Богиня шопінгу
17.00 М/ф «Пташиний ульот»

18.30, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Серіал «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Тоттенгем - Арсенал.
Чемпіонат Англії
07:45, 13:00 Світ Прем’єр-ліги.
Чемпіонат Англії
08:15 Лаціо - Рома. Чемпіонат
Італії
10:00, 16:15, 20:55 Футбол
NEWS
10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10:55 МЮ - Саутгемптон.
Чемпіонат Англії
12:45 Топ-матч
13:30, 15:55, 16:35, 18:55 «Тур
ONLINE»
13:55 LIVE. Олімпік - АрсеналКиїв. Чемпіонат України
14:45, 17:45 Футбол Tables
16:55 LIVE. Олександрія Маріуполь. Чемпіонат
України
19:20 LIVE. Аталанта Фіорентина. Чемпіонат
Італії
21:20 «Великий футбол»
23:00 Журнал Ліги чемпіонів
23:30 Вотфорд - Лестер.
Чемпіонат Англії

UA: РІВНЕ
07.00 М/с «Принцеса Сіссі»

17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/ф «Кухня По» 09.35, 13.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.05, 19.25, 21.55
Тема дня 10.30, 15.00 Д/с
«Неповторна природа» 11.00
Ранковий гість 11.20
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» Таємниця
великої війни. Корюківка 12.15
Д/ф «Кенгір. Сорок днів свободи»
12.40, 17.15 Лекції. «100 років
літератури» 13.45 Т/ф «Дмитро
Вітовський» 14.15 Радіодень
«Модуль знань» 15.30 Д/с
«Таємниці підводного світу»
16.00 Д/ф «Чудова гра» 16.30
«Бібліофан» з Ростиславом
Семківим» 17.40 «Букоголіки»
18.10 Т/с «Еліза» 19.50
«Пліч-о-пліч» 20.15 Лайфхак
українською 20.50 Програма
розслідувань «Схеми. Корупція в
деталях» 21.25 Своя земля
22.25 Як дивитися кіно?

Д/ф «Українська мрія. Василь
Симоненко «Тиша і грім» 13:44
«Звіти.Наживо».Сурдопереклад.
(Повтор) 14:36 Радіодень
«Модуль знань» 15:30 Д/с
«Таємниці підводного світу»
16:00 Д/ф «Чудова гра» 16:30
БібліоFun з Ростиславом
Семківим 17:40 «Букоголіки»
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема
дня». (Прямий ефір) 19:52
«Виборчий округ» 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:50 «Схеми.
Корупція в деталях» 21:23 «Своя
земля» 21:55 «Тема дня».
Сурдопереклад 22:25 «Як
дивитися кіно?»

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 04.30,
09.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30, 15.30
«Ваша Свобода» 03.30
«Поліцейська хвиля» 04.00
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «Шустрова Live» 08.00
НОВА ВОЛИНЬ «ІТ- Документ» 08.05
«Княжицький» 09.55, 11.00,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
17.00, 18.00 Новини 10.05, 15.15
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини «Погода» з Наталкою Діденко
09:00 Д/ц «Кухня По» 09:30,
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
13:00 «Енеїда» 09:56, 15:16,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
17:10 «Світ навколо» 10:00 «Тема Коментар 21.00 Авторська
дня» 10:30 Д/ц «Неповторна
програма «Ч/Б шоу» 22.00
природа» 11:00, 12:40, 17:14
«#Скандали_тижня» 22.30 Д/ф
Wise cow 11:32 Д/ф
«Крим. Вкрадений півострів»
«Розсекречена історія» 12:15
23.30 «Мандруй своє»

UA: РІВНЕ
07.00 М/с «Принцеса Сіссі»
08.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.35 «Хто в домі хазяїн»
10.00 Д/ф «Чудова гра» 10.30
Д/с «Неповторна природа» 11.00
Д/с «Смак сиру» 11.30
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 12.25 Ранковий гість
12.50 Радіодень «Модуль знань».
Вибране 13.40 Тема дня 14.10
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 15.05
Радіодень «Книжкова лавка»
16.00 Вистава 18.00 Д/ф
«Сильна доля» 19.00 Новини
19.15 «Суботня тема» 19.45
Лайфхак українською 20.05
UA: Фольк 21.00 «Муз лав» з
Любою Морозовою 21.30
Неосцена з Олегом Вергелісом
22.05 Сильна доля

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 «Казки Лірника Сашка»
08:00 «Ранок «Нової Волині»
09:34 «Хто в домі хазяїн?» 10:04
Д/ф «Чудова гра» 10:34 Д/ц
«Неповторна природа» 11:04
Д/ц «Смак сиру» 11:34 «Енеїда»
(нова) 12:30 Двоколісні хроніки
12:50 Радіодень»Модуль знань»
13:30, 14:05 «Українська
читанка» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:14
«Розсекречена історія» 15:15

08.00 Дитяча програма
«Додолики» 08.30 Ранкове шоу
09.30 «Хто в домі хазяїн» 10.00
Т/ф «Чудова гра» 10.35 Д/с
«Неповторна природа» 11.00 Д/с
«Смак сиру» 11.30
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 12.25 Двоколісні хроніки
2 ч. 12.50 Радіодень «Модуль
знань». Вибране 13.30, 15.05
«Українська читанка» 13.40
Суботня тема 14.10 Д/с
«Незвідані шляхи» 15.10
«Букоголіки» 15.45 Д/ф
«Відкривай Україну» 16.10 Д/ф
«Чудова гра» 16.40 Д/ф «Хто в
домі хазяїн» 17.05 Лайфхак
українською 17.35 Д/ф «Сильна
доля» 18.30 Спільно 19.00
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 20.00
Разом. Регіональні дебати 20.30
Д/ф «В Україні» 21.00 «Бібліофан»
з Ростиславом Семківим 21.25
«КіноWall» з Сергієм Тримбачем
22.00 UA Фольк

«Радіодень. Книжкова лавка»
16:09 Вистава «Шепіт вбивці»
18:04 «Сильна доля» 18:40
Новини 19:16 «Вечір на
Суспільному» 19:48 Лайфхак
українською 20:08 UA:Фольк
21:00 МузLove з Любою
Морозовою 21:30 NeoСцена з
Олегом Вергелісом 22:00 Д/ф
«Сильна доля»

ЕСПРЕСО
00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 07.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 03.30,
06.30, 16.30 «#Скандали_тижня»
04.00, 11.05, 23.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
«Шустрова Live» 05.30 «Ваша
Свобода» 06.00, 13.30 «Вартові
Еспресо» 08.30 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новини 10.05
«PRO здоров’я» з Іриною Коваль
12.10, 14.05, 15.10, 17.05, 18.10
Коментар 13.05, 21.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 19.05 «Суботній
політклуб» 20.00 «Політичний
МаринаД» 22.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським

читанка» 13:39 «Вечір на
Суспільному». Сурдопереклад
14:15 Д/ф «Незвідані шляхи»
15:10 «Виборчий округ» 15:36
«Букоголіки» 15:49 Д/ф
«Відкривай Україну» 16:18 Д/ф
«Чудова гра» 17:23 Д/ф «Сильна
доля» 18:30 «Спільно» 19:00
«Розсекречена історія» 20:00
«Разом» 20:30 #ВУкраїні 21:00
БібліоFun з Ростиславом
Семківим 21:30 КіноWall з
Сергієм Тримбачем 22:00 UA:
Фольк (новий)

ЕСПРЕСО

00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний МаринаД» 01.00,
23.00 «Поліцейська хвиля» 01.30,
16.30 «Шустрова Live» 02.00,
06.30, 11.05 «Суботній політклуб»
04.00 «Політклуб Віталія
Портникова» 05.30 «Вартові
Еспресо» 06.00 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода 07.20
«Агро-Експрес» 07.30 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 11.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
НОВА ВОЛИНЬ 17.00, 18.00 Новини 10.10, 22.00
07:00 «Казки, перевірені часом»: «Княжицький» 12.10, 14.05,
«Як вийти заміж за короля» 08:00 15.10, 16.05, 17.05, 18.10
«Додолики» 08:20 «Ранок «Нової Коментар 13.05 «Студія Захід» з
Волині» 09:34, 16:48 «Хто в домі Антоном Борковським 14.30
«Успішні в Україні» 15.30
хазяїн?» 10:04 «Чудова гра»
10:34 Д/ц «Неповторна природа» «Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 19.00 Авторська
11:04 Д/ц «Смак сиру» 11:34
«Енеїда» (нова) 12:30 Двоколісні програма «Ч/Б шоу» 21.00 «Світ
хроніки 12:50 Радіодень «Модуль цього тижня» 23.30 «Остання
знань» 13:30, 14:05 «Українська спокуса Дон Жуана», передача з
циклу «Метанойя»

16

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

21 лютого 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

n Добра справа

Ініціатор творчого проекту впевнений, що допомагати передусім треба саме тим людям, які самі собі допомагають відбутися у своєму житті,
бо на таких тримається світ.

СЕРГІЙ МАРТИНЯК
ВІДВЕРТО ПРО «СВОЇХ»
Знаний на Волині і далеко за її межами підприємець,
політик, народний депутат двох скликань, благодійник
та меценат наприкінці минулого року став ініціатором
унікального творчого проекту «Свої». Він проходитиме у
п’ятьох районах Волинської області: розпочався у грудні з
гучних та яскравих презентацій за участі українських зірок
Арсена Мірзояна й Тоні Матвієнко і триватиме до вересня
2019 року.
У чому суть і мета проекту? Що від нього нам очікувати
далі? Про це ми вирішили дізнатися, так би мовити, з
перших уст. Отже, мій співрозмовник — Сергій МАРТИНЯК
Олена СЄРГЄЄВА

«НАШ ПРОЕКТ –
ЦЕ ПРОТИВАГА
ПРИНЦИПУ
«РОЗДІЛЯЙ І ВЛАДАРЮЙ»

ане Сергію, географія «Своїх» обмежується п’ятьма районами Волині, що
територіально збігається з
вашим виборчим округом,
де ви є народним депутатом, а заявлені строки цієї
події — це фактично терміни майбутньої виборчої
кампанії до Верховної Ради.
Тож чи не є творчий проект
«Свої» політичним передвиборчим проектом Сергія
Мартиняка?
— Ваше запитання досить
однозначне, але такої ж однозначної відповіді на нього
у мене немає. Так, 2019-й —
це рік виборів. Тому все, що
роблять політики усіх рівнів
у цей період, цілком логічно
вважати передвиборчою агітацією. Але, погодьтеся, це
дуже спрощений погляд на
життя, яке значно ширше за
суто політичну площину. Тому

—П

я не стану стверджувати, що
творчий проект «Свої» не має
жодного стосунку до наступних парламентських перегонів. Якщо він когось із моїх
виборців зайвий раз переконає на мою користь, що у тому
поганого? Але скажу відверто,
що розраховувати на великий
електоральний зиск від подібних заходів не варто. Для
цього існують куди більш дієві
інструменти. Натомість я хочу
звернути вашу увагу на те, що
у творчого проекту «Свої» є
інші, значно важливіші, аспекти.
— То які ж вони?
— Перший криється у самій назві: «Свої». Сьогодні ми
живемо у стані війни з північним сусідом. І ведеться вона
не тільки в зоні безпосереднього військового зіткнення,
але й здебільшого у наших
з вами головах. Чули гасло
будь-якої імперської політики,
відоме з часів давнього Риму
— «Розділяй і владарюй»? Уявляєте, скільки різних технологів сьогодні працюють над
тим, як іще більше розділити
український народ на части-
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ни, як іще більше посварити
їх між собою? Щоб ми навіть
забули про те, що всі ми тут —
свої одне одному. Живемо на
своїй землі, говоримо своєю
мовою, плекаємо свої традиції, народжуємо і виховуємо
своїх дітей, співаємо свої пісні… Ми сподіваємось на свій
український розум, свої золоті
руки, своє щире серце. Ось
те головне, що, власне, завжди нас об’єднувало і продовжує об’єднувати. Наше давнє
українське гасло «Свій до свого по своє»! Дотримання цього принципу забезпечувало
нам виживання у найскрутніші часи. Помітне загострення
отого «розділяй і владарюй» у
нас в державі вже традиційно
відбувається саме під час виборів. Найважливіша справа
сьогодні — нагадати про це

об’єднати цих творчих людей,
їх треба як мінімум знайти,
познайомити, надати можливість брати участь у спільному
заході. Власне, у цьому і полягає головна мета проекту
«Свої», яку ми перед собою
поставили.
«МАЛО БУТИ
ТАЛАНОВИТИМ.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО
ДОНЕСТИ СВОЮ ДУМКУ
ТА ІНІЦІАТИВУ ДО ІНШИХ
ЛЮДЕЙ»

— Але чому такий без
перебільшення важливий
для всієї сучасної України
проект сьогодні відбувається тільки у п’ятьох районах
Волині?
— Все починається з малого. Я можу забезпечити старт
цієї ідеї там, де народився,

на свій український розум, свої
« Сподіваємось
золоті руки, своє щире серце. Ось те головне,

»

що, власне, завжди нас об’єднувало.
всім нам, щоб ми бодай не забули у політичних протистояннях, хто ми є насправді: одна
велика українська нація! А тепер скажіть, хто з нас ладен
єднатися насамперед? Політики? Бізнесмени, чий бог —
суцільна конкуренція?
— Думаю, найлегше знаходять спільну мову творчі
люди…
— Саме так! І це другий
суттєвий аспект нашого творчого проекту: для того, щоб

де знаю людей, а вони знають
мене. Там, де я живу, працюю
і є народним депутатом. Якщо
наша ініціатива покаже себе
з найкращого боку, сподобається в інших районах Волині,
якщо вона стане обласним
проектом, а може, згодом вийде й за межі краю — ми будемо
дуже раді. Але все має свій початок. І сьогодні він саме тут: у
Луцькому,
Рожищенському,
Турійському, Локачинському і
Горохівському районах.
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— У всіх цих районах відбулися презентації проекту. Люди скрізь реагували
дуже схвально. Ідея знайти,
дати розвиток і об’єднати
таланти у кожному селі надихає. Але як цього досягти? Адже у вашому окрузі
більше двохсот населених
пунктів…
— Ми живемо у часи, коли
подібні задуми цілком реальні,
якщо правильно користуватись тими засобами комунікації, які пропонує всім нам ХХІ
століття. По-перше, ми створили сайт проекту: www.свої.
com, на якому кожен охочий
може дізнатися про положення наших конкурсів, напрямки
проекту, умови участі в ньому,
про його новини, підтримати своїх друзів, обмінятися
творчим досвідом та ідеями.
По-друге, ми використовуємо
для цього й соціальні мережі.
У нас є відкриті групи творчого проекту «Свої» у «Фейсбуці»
та «Інстаграмі», до яких може
доєднатися будь-хто, у кого є
таке бажання. А бажання — тут
головне. Мало бути талановитою людиною. Дуже важливо
прагнути донести свій талант,
творчі досягнення і доробки,
свою думку та ініціативу до інших людей, поділитися з ними
своїм натхненням. Тому ми й
не шукаємо тих, хто не хоче,
щоб про нього знали. Ми шукаємо тих, хто має ініціативу
бути знайденим і знаходить
нас сам. Це рух у зустрічних
напрямках. Тому зустрічі і відбуваються.
— Медійними обличчями
вашого проекту стали Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Чому ваш вибір припав
саме на це зіркове подружжя?
— Тому що вони справді
— Свої. Патріоти України. Ті,
хто своєю працею і творчістю реально збагачують рідну
культуру. Вони щиро люблять
людей і ті віддячують їм взаємністю. Я дуже радий, що
цей проект познайомив мене
з митцями особисто. Також
дуже ціную творчість Ніни
Матвієнко і сподіваюсь, що
згодом вона теж долучиться
до участі у «Своїх», до речі,
вона дуже цікавиться цим
проектом. По-друге, Арсен
Мірзоян — це приклад того,
як звичайна людина, робочий хлопець досягає всього,
чого прагне, якщо має велике
бажання, шукає можливості і
необхідні ресурси, щодня наполегливо працює над здійсненням власної мрії. Саме цю
потужну творчу силу ми хочемо пробудити в усіх учасниках
нашого заходу. Я впевнений,
що допомагати передусім
треба саме тим людям, які
самі собі допомагають відбутися у своєму житті. На таких
тримається світ. Я думаю, ми
віднайдемо їх якнайбільше. n
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