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n Хочу бути Маминим Сонцем!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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n Неймовірний сюжет

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Ця маленька дівчинка на фото
чекає на Тата і Маму. Може,
це будете ви?
с. 16

»

n Що віщує небесна канцелярія?

ПРОГНОЗ: якою
буде погода
весною

Якби не документи, котрі тримає у руках пан Олег, важко було б повірити у правдивість цієї історії.

СИН НІМЕЦЬКОГО ОФІЦЕРА
ТА ЗВ’ЯЗКОВОЇ УПА

с. 13
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Вітаємо!

2б
березня відзначає ювілей
Сергій Михайлович
АВРАМУК.
60 літ — це не лише досвід і роки,
а ще й повага, заслуги і мудрість.
Коле
Колектив
Волинського автоцентру
«К
«КамАЗ»
щиро вітає ювіляра
та висловлює вдячність за
довготривалу невтомну
працю, високу професійну
майстерність.
Бажаємо вам, шановний
С
Сергію
Михайловичу, міцного
здоров’я, невичерпного
трудового ентузіазму, натхнення,
благополуччя, довголіття,
душевної молодості й духовного
піднесення!
З повагою
колектив Волинського
автоцентру «КамАЗ».

Фото з домашнього архіву Олега ВОЛКОВА.

57-літній житель селища Цумань Ківерцівського району Олег Волков уперше
погодився оприлюднити у «Газеті Волинь» історію про трагічну долю свого
батька, якого нацисти засудили до розстрілу, а совєти дали 25 років каторги
Кость ГАРБАРЧУК

У дитинстві його дражнили Німцем. Таке
образливе, особливо у радянські часи,
прізвисько дісталося від батька Андрія
Макаровича. Скільки це коштувало сліз
та прикростей, можна лише здогадуватися.
Адже тоді й у хлопчачих іграх у «войнушку»
ніхто не хотів бути німцем. Сьогодні син
прагне спростувати різноманітні чутки і плітки
та реабілітувати ім’я свого батька, який
навіть не мав радянського громадянства.
Якби не документи, котрі нам показав Олег
Волков, важко було б повірити у правдивість
Родина Волкових: мама Ольга,
цієї історії
син Олег і батько Андрій.
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n Політика

МІСІЯ
МОЖЛИВА-2
Вступ України до ЄС та НАТО — головна мета в стратегії Петра Порошенка
Фото president.gov.ua.

Днями набули чинності
зміни до Конституції,
в яких зафіксовано
«стратегічний курс
держави на набуття
повноправного членства
України в Європейському
Союзі та в Організації
Північноатлантичного
договору»

« Завдяки
дипломатичному
лідерству Порошенка
у нашої країни
з’явилася стратегія
— сьогодні ми
точно знаємо, куди
йдемо. Він єдиний,
хто гарантує вступ
України до НАТО та
Євросоюзу і здатен
це забезпечити.

Орест ПЕТРЕНКО

е не просто гасло.
Поправки до Основного
Закону, ініційовані Президентом Петром Порошенком та проголосовані конституційною більшістю Верховної
Ради (334 голосами), стали,
як кажуть у народі, «захистом
від дурня», якому колись
може забагнутися розвернути
країну зі шляху інтеграції в ЄС і
НАТО та знову повести Україну
в напрямку «русского мира».
Тепер Президент України є
офіційним гарантом реалізації
стратегічного курсу держави на членство в Євросоюзі
й НАТО, а Кабінет Міністрів,
своєю чергою, має забезпечувати реалізацію цього курсу.
Спроби «зіскочити» з європейської дороги будуть оскаржені
в Конституційному Суді.
Водночас зміни до Конституції, які вступили в силу в річницю перемоги Євромайдану,
стали символічним підсумком
п’яти минулих років руху України до ЄС і НАТО — руху, хто й
що б не казав, у правильному
напрямку: до загальноєвропейських демократичних
цінностей, безпекової «парасольки», своєї ідентичності,
спільної з вільним світом
Європи.
«Сьогодні ми не збираємося озиратись на Росію.
Не будемо питати дозволу
в Путіна, куди нам рухатися
далі. Ми йдемо своїм шляхом.
І самі приймаємо рішення, як
забезпечити власну безпеку,
суверенітет і територіальну цілісність», — заявив Президент
Порошенко на урочистому
засіданні парламенту 19 лютого, перед тим, як підписати
закон про «європейські» зміни
Конституції.
Він нагадав, що десять
років тому через відсутність
єдиної лінії Президента,
парламенту й уряду Україна
втратила можливість отримати План дій щодо членства в
НАТО. «Сьогодні позиція глави
держави, Кабінету Міністрів
і керівництва парламенту —
одностайна».
Те, що за останні роки

Ц

»

Наші друзі на шляху до цивілізованого світу:
президенти Литви та Польщі Даля Грибаускайте і Анджей Дуда.

Україна якісно змінилася і
консолідувала зусилля на
шляху до ЄС і НАТО, визнало
й керівництво Євросоюзу: на
підписання конституційних
змін приїхав голова Європейської Ради Дональд Туск.
Уперше світовий лідер такого

України», — заявив президент
Євроради. Також він закликав
українських політиків «тримати
єдність у справах, які мають
найважливіше значення для
України», і застеріг від «наркотиків популізму».Усі держави — члени Євросоюзу — на

визнав, що європейська революція в
« Туск
Україні перемогла, Україна довела свою
істинну європейськість. Він де-факто засвідчив
підтримку Брюсселем Петра Порошенка як
рушія проєвропейських реформ в країні.

»

рівня виголосив усю (!) промову з трибуни ВР українською
мовою.
Потужний спіч Туска
майже весь розійшовся у ЗМІ
на цитати. За визначенням
політологів, ця промова має
всі шанси увійти в історію як
маніфест спільного шляху
Європи й України. Туск визнав,
що європейська революція
в Україні перемогла, Україна
довела свою істинну європейськість. Він де–факто засвідчив підтримку Брюсселем
Петра Порошенка як рушія
проєвропейських реформ в
Україні.
«І я зараз можу сказати:
немає справедливої Європи без незалежної України.
Немає безпечної Європи без
безпечної України. А простіше
кажучи, немає Європи без

момент російської агресії
мають, безумовно, підтримувати Україну, і «тільки той, хто
солідарний з нею, має право
називатися європейцем»,
наголосив Туск.
Такі високі оцінки з Брюсселя стали можливі після
реалізації Києвом реформ,
шлях до яких відкрила перемога Майдану, зокрема й
досить успішна, за висновком
Євросоюзу, антикорупційна
політика. Винагородою за ці
зміни стала ефективна Угода
про асоціацію з ЄС, Угода про
поглиблену і всеосяжну зону
вільної торгівлі, «безвіз» для
українців у Європі.
Крім того, Брюссель і
Вашингтон високо оцінюють
розбудову та модернізацію
наших Збройних сил. Максимально розширюючи співпра-

n Пряма мова
Соня КОШКІНА, журналістка, головний редактор видання
«Лівий берег», про зустріч кандидата у Президенти
Володимира Зеленського із послами західних країн
аїн:

«

Наведу дослівну характеристику, яку один із послів дав Зеленському.
ькому.
Зазначу, що це не мої слова, а його. «Ми думали, що він (Зеленський.
кий. —
Ред.) просто нуль. І що це можна якось виправити. Але він, на жаль,
аль,
мінус. Великий жирний мінус для країни. Що дуже небезпечно. І
навряд чи можна з цим щось зробити», — сказав у приватній розмові високопоставлений посланець. При тому, що дипломати у
висловлюваннях зазвичай доволі стримані. Такі-от справи.

»

цю з НАТО та адаптуючи ЗСУ
і Нацгвардію під стандарти
Альянсу, Україна на своєму
фланзі стала міцним заслоном
для просування російського
агресора далі на Захід. Відтак
НАТО визнало Україну країною–аспірантом.
«Звичайно, є чимало
претензій, які я приймаю. І
помилок — визнаю — зроблено теж багато. Але факт,
що за п’ять важких років наша
влада ні на крок не відступила
від європейської і євроатлантичної стратегії, залишається
фактом. Ми були послідовними, і ніхто не міг збити нас
з обраного шляху», — каже
Президент.
За словами Верховного
Головнокомандувача Петра
Порошенка, Кремль водночас
намагається розділити і Україну, і Європу, але в цій війні
Путін приречений на поразку.
«За п’ять років він не зміг
добитися в Україні жодної із
поставлених цілей, і тактично,
друзі, ми вже виграли! Коли
доб’ємося стратегічної і остаточної перемоги — відповідь
на це питання залежить від
нашої єдності», — підкреслив
Петро Порошенко у промові
у ВР.
Що показово: серед
основних кандидатів у президенти ніхто, крім Порошенка, не ставить перед собою
завдання привести Україну до
ЄС і НАТО. «Тож у прибічників
європейського вибору альтернативи фактично немає», —
зауважує нардеп Олександр
Бригинець, маючи на увазі
голосування 31 березня.
Політолог Олексій Голобуцький констатує: ініціатива
Порошенка щодо змін до
Конституції нейтралізує зусилля проросійських політиків,
навіть якщо вони правдами й
неправдами зможуть знову
опинитися у Верховній Раді.
«У них не вийде скасувати Ос-

новний Закон. Їм доведеться
його дотримуватися. І, на мою
думку, це дійсно блискучий хід
Президента», — каже Голобуцький. «Завдяки дипломатичному лідерству Порошенка
у нашої країни з’явилася
стратегія — сьогодні ми точно
знаємо, куди йдемо», — додає
політолог.
Навіть опоненти Порошенка змушені визнати: він реалізовує європейську стратегію
з перших днів свого перебування на посаді Президента,
і саме він у питанні інтеграції
в Європу просунувся найдалі
порівняно з попередниками.
Це — відповідь на чіткий суспільний запит.
На відміну від інших кандидатів Президент Порошенко
оголосив конкретні завдання
і терміни, пов’язані з євроінтеграцією: подати заявку на
членство в ЄС та отримати
План дій щодо членства в
НАТО до 2024 року, під час
своєї наступної каденції.
Багато хто скептично
ставиться до цього амбітного
плану. Але ж і так само не вірилося в Асоціацію України з ЄС у
2014 році — а сьогодні це найтісніше партнерство Євросоюзу з–поміж усіх країн–сусідів.
Скільки невіруючих було щодо
здобуття безвізового режиму
з ЄС?! Однак Україна успішно
виконала всі півтори сотні
вимог у рамках Плану візової
лібералізації, отриманого 2010
року — і «безвіз» є, працює без
збоїв, за півтора року правом
вільного в’їзду на територію
Європейського Союзу скористалися понад два мільйони
українців. На початку першої
каденції Порошенка навіть
оптимісти не сподівалися на
утворення в Україні єдиної Помісної православної церкви…
Згадаймо, який опір чинив
Кремль нашій асоціації з ЄС,
вільній торгівлі, безвізу та особливо автокефальній церкві.
Скільки зусиль доклала Росія,
щоб скасувати або послабити
європейські санкції проти неї.
Однак на всіх цих фронтах
Путін зазнав болючих поразок.
А Томос узагалі став найгучнішим геополітичним провалом
РФ від часу здобуття Україною
незалежності. І ще п’ять років
таких «ударів долі» Москва
може просто не витримати.
Петро Порошенко довів,
що для нього немає неможливих завдань. І ось черговий окреслений ним проект — План
дій щодо членства в НАТО і
заявка на членство в ЄС, яка
тісно пов’язана не лише зі
структурними реформами, а
й із перемогою над бідністю,
значним підвищенням соціальних стандартів українців. У
тому, щоб Порошенко здійснив цю місію під час свого
другого терміну, мають бути
зацікавлені всі українці. n

n Цифри і факти

У селі Верба Володимир-Волинського
району сусід врятував із вогню 89-річну
бабусю. Пожежник Ярослав Карачун, що живе
неподалік, саме перебував у відпустці. Він ще до
прибуття вогнеборців проявив сміливість та вивів
із палаючої будівлі стареньку власницю. Для гасіння
пожежі залучили три одиниці техніки.
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Фото pustumchik.ua.

Доброго дня
вам, люди!

1 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 7.02, захід — 18.01, тривалість дня
— 10.44).
Місяць у Козерозі. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Данило, Павло, Юліан.
2 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.57, захід — 18.05, тривалість дня
— 11.48).
Місяць у Водолії. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Роман, Федір, Феодосій.
3 БЕРЕЗНЯ

За мить до поцілунку Мавки й Лукаша
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Здається, що незвичайне можна побачити
у класичній виставі «Лісова пісня»? Тема ж
не нова, і постановка не сьогоднішня, та
це одна з тих небагатьох вічних драм, які
можна дивитися щосезону і щоразу по–
новому відкривати. Тим більше у постановці
професіоналів

Від такого «ізюму»
аж плакати хочеться
Чоловік укотре проходив відділом бакалії
супермаркету. Очевидно, чогось не міг
знайти і тому починав нервувати
Олександр ДУРМАНЕНКО

Нарешті він звернувся за допомогою до пакувальника. Як виявилося, поважному панові
потрібен «ізюм». Працівник магазину люб’язно
підказав, де розміщено товар, рукою вказавши
на полицю. Чоловік досить сердито, але правильною українською повідомив, що там проходив уже двічі, такого продукту й близько не бачив.
— А ви родзинки пошукайте, а не ізюм. Бо так
він правильно називається нашою мовою, — відповідь змусила покупця зніяковіло подякувати і
піти.
На висловлене мною здивування пакувальник
розповів, що такі ситуації трапляються частенько. І не лише з клієнтами — буває, що навіть працівники керівної ланки не знають українських
назв товару.
— Доводиться підказувати їм, — усміхнувся
хлопець.
А з моїм сином сталася «дзеркальна» історія,
коли він пішов купувати борошно. Не знайшовши
його, запитав консультанта. І… не отримав відповіді! Розчаровано передзвонив додому. І вже за
підказкою мами перепитав про наявність муки,
яку, звичайно ж, швидко знайшов. Подібні ситуації — найкраща демонстрація реального стану
речей із рідною мовою. Можемо багато розповідати про державність і носити вишиванки, а виявляється, нам ще вчитися й вчитися.

Магнітні бурі у березні:
Незначні: 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 і 29.
Досить сильні: 1, 19, 27 і 28.

4 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.53, захід — 18.08, тривалість дня
— 11.55).
Місяць у Водолії. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Євген, Макар, Максим, Микита.
5 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.51, захід — 18.10, тривалість дня
— 11.59).
Місяць у Водолії, Рибах. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Сергій, Тихон, Давид, Леонтій.

ЛАРИСА ЗАНЮК

Переглядаючи фото з вистави Волинського академічного обласного українського музично–драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, яку ставлять у
Лесині дні (режисер–постановник — заслужений
діяч мистецтв України Віталій Денисенко), впіймала себе на думці, що на кожному з них зафіксовано
емоцію, яку так і хочеться описати своїми словами.
Ось, наприклад: «За мить до поцілунку Мавки й Лукаша», а іншу — «Спокуса Перелесника», ще одну
— «Роздерли Лукаша надвоє» — це те, що бачу на
Лесині слова, і це те у грі акторів, що робить виставу
сучасною.
Головних героїв чудово зіграли емоційна Мавка
(Людмила Натанчук) та стриманий Лукаш (Сергій
Єрмакович), які по–справжньому «вжилися» в ролі.
А чого вартий спокусливий Перелесник Вячеслава
Погудіна, мудрий дядько Лев Анатолія Романюка і
Доля у виконанні Людмили Приходько? Неможливо
забути чудові декорації, завдяки яким перебуваєш
у казці, містичний хор лісу і голос ниви, Злиднів,
котрих зіграли діти. Це просто приголомшливе дійство, у ньому задіяно з півсотні одних лише акторів.
І цю феєрію вражень рекомендую всім подивитися,
щоб переосмислити значущість творчої спадщини
нашої геніальної волинянки. У ці дні творчість Лесі
Українки така близька серцю. І навіть якби наша

Сонце (схід — 6.55, захід — 18.06, тривалість дня
— 11.51).
Місяць у Водолії. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Віктор, Кузьма, Василь.

Купе — це як хата без інтернету
У пасажирському поїзді найцікавіше їхати
у плацкартному вагоні. Це як величезна
комунальна квартира чи студентський
гуртожиток. У дорозі люди знайомляться,
сваряться, діляться сокровенним, а згодом
виходять на своїй зупинці
Кость ГАРБАРЧУК

талановита землячка більше нічого не написала, її
вже знали б у світі лише за «Лісову пісню».
До речі, з найяскравішими драматичними творами поетеси в професійній постановці майстрів
Волинського академічного обласного театру ляльок
можна було ознайомитися протягом Лесиної декади.
Тому повідомляємо: 4 і 21 березня – вистава для дорослих і дітей «Камінний господар».

Хоч їм не можна їсти
звичні харчі,
але радіти можна й треба!
Сьогодні — Міжнародний день рідкісних
(орфанних) захворювань, до яких належить і
фенілкетонурія — спадкова генетична недуга,
яка вимагає суворого дотримання спеціальної
дієти і лікування. На Волині від неї страждає
майже півсотні дітей
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Минулої суботи ці хлопчики і дівчатка мали чудову нагоду повеселитися, а їхні батьки — познайомитися, поспілкуватися. Організатори свята з
Луцького осередку релігійної місії «Карітас–Спес»
подбали, щоб зустріч була цікавою, невимушеною, а її учасники отримали спеціальні продуктові
набори. За них треба щиро подякувати родині
Вілфріда Ензігера з Німеччини, який, до речі, теж
має фенілкетонурію, але це не завадило йому
стати успішним бізнесменом, гарним сім’янином і щедрим благодійником. Його вже покійна
дружина Марта багато років тому запропонувала
надавати допомогу українським дітям, а нині цю
традицію продовжують дочки пана Вілфріда.
— «Карітас-Спес» із латини перекладається
«Любов і Надія». У Луцькій дієцезії Римсько–
Католицької церкви осередок цієї благодійної
організації діє з 1999 року. Надаємо тим, хто
потребує, і духовну, і моральну, і матеріальну
підтримку, організовуємо літній відпочинок дітей.
Восени в нашому таборі, що у Пульмо шацького
району, відбувалися змагання спортсменів–візочників. А сьогоднішню зустріч приурочили
до Міжнародного дня рідкісних захворювань.
Підготувала її пані Ірина Штань. «Діти забавляються, змагаються, вони усміхнені — значить,
усе чудово», — сказав директор осередку «Карітас–Спес» отець Роман Бурник. Завітав на свято
і єпископ-ординарій Віталій Скомаровський.

Нещодавно почув більш сучасне порівняння поїздки у плацкарті зі спілкуванням у соціальній мережі «Фейсбук». Тільки хтось щось сказав — і відразу
розпочинаються коменти, репости чи навіть десятки
лайків. Зовсім не нудно, та й час минає дуже швидко.
Днями повертався з Києва на Волинь московським
потягом у купейному вагоні — не було квитків у плацкартний. Скажу щиро: нудно й сумно від моєї мандрівки. Двоє студентів всю дорогу не відривалися від
своїх смартфонів, а якийсь відставний полковник поважного віку все намагався завести розмову на тему
«Какую страну потеряли». Його зовсім не цікавила моя
думка, а хотілося висловитися самому. Тому купе — це
як хата без інтернету. Нічого не знаєш, нічого не чуєш
і не бачиш — тільки сумний краєвид у вагонному вікні.

n Прогноз погоди

«Стільки дощу не вмістить
жодна весна»
Ці слова Сергія Жадана характеризують перші
весняні дні
А за прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 1 березня — хмарна погода з проясненням, вночі місцями невеликий сніг та дощ, вдень без опадів. Вітер
північно–західний, 7–12, місцями пориви 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус
3 до плюс 2 градусів, удень — від 0 до 5 вище нуля.
2–го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі 1–6 градусів морозу, удень — від мінус
2 до плюс 3 градусів. 3–го — хмарна погода з проясненням, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно–західний, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 2–7 градусів
морозу, удень — 3–8 градусів тепла. 4–го — хмарна
погода, часом дощ. Вітер південно–західний, 7–12,
місцями пориви 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 0–5 градусів тепла, удень — 5–10
градусів вище нуля. 5–го — хмарна погода, часом
дощ. Вітер південно–західний, 7–12, місцями пориви
15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
0–5 градусів тепла, удень — 4–9 градусів із позначкою
«плюс». За багаторічними спостереженнями, найтепліше 1 березня було 1966 року — плюс 13, найхолодніше — 1963–го — мінус 26 градусів.
У Рівному 1 березня протягом усього дня буде
триматися хмарна погода. Без опадів. Температура
повітря — від мінус 1 до плюс 2, 2–го — 1–6 градусів
морозу, 3–го — від мінус 5 до плюс 5,
4–го — 4–9 градусів тепла, 5–го — 4–7
градусів із позначкою «плюс».
Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК
Тел. 72–38–94.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд

n Варто знати

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ:
КОМУ І КОЛИ

Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації «Газети Волинь»

Скоро житимемо
без продавців і кас

З 1 березня буде проведено автоматичну індексацію виплат

Фото media-polesye.by.
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Зустрінемо Масляну
суперсмачними
млинцями!
с. 14

l ТОП-ПЕРСОНА

ГАЗЕТА +

на вихідні

l АДРЕСА БІДИ

Щоб успішно керувати нехай і невеликою Литвою з населенням
менше ніж три мільйони чоловік, Далі Грибаускайте часто
доводиться вдаватися до радикальних методів.

А вас, Даля, я попрошу…
зізнатися

Фото із сімейного архіву родини ТЕРНОВЕЦЬКИХ.

Інна ПІЛЮК

З ОСОБОВОЇ СПРАВИ
ЗНИКЛИ АЖ 11 СТОРІНОК

“

Такою пам’ятають дівчину у селі.

22 РОКИ БЕЗ СВІДОМОСТІ
Навесні 1996-го в селі Чорнолізці, що
в Тисменицькому районі на ІваноФранківщині, п’яний мотоцикліст збив
3-літню дівчинку. Два місяці вона перебувала
в комі. Через значне пошкодження
центральної нервової системи дитя мало
прожити недовго. Максимум рік

Ш

Люди поважного віку такій новині точно зрадіють.

За проведенням перерахунку не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду. Загалом, як
повідомив начальник головного управління Пенсійного фонду України в

вим. Там подібне траплялося не раз.
31 березня 1996-го Мирослава Терновецька пішла до сусідів допомагати з приготуванням до весілля.
Взяла із собою і донечку Наталочку.

В якийсь момент дівчинка зникла
з-під маминого нагляду і вирішила
повернутися додому. Маля йшло
узбіччям дороги. Цієї миті невідомо звідки вискочив мотоцикліст —
і дитина злетіла у повітря. Хтось
закричав: «Води!» Батько Григорій,
котрий повертався додому і був
свідком трагедії, забіг на сусіднє подвір’я і приніс звідти відро з водою.
— Кров була тільки у кутику
рота, — пригадує чоловік. — І невеличкі подряпини на руці й голові.
Малу хутко занесли в машину і повезли до лікарні. Реанімація. Ніхто
не давав гарантії на життя.

»»
«ЦІКАВА»
Закінчення на с. 6

ЗА 28 ЛЮТОГО
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

зидента було те, що її батько
Полікарпас Грибаускас нібито
працював у НКВС. А ще мав
заплутане особисте життя:
одружився вдруге, не розірвавши офіційних стосунків
із першою дружиною. До речі,
зі старшим, рідним по батькові братом Альбертасом Даля
не спілкується.

1 березня їй виповнюється 63 роки.
Другий термін поспіль литовці довіряють
Далі Грибаускайте долю країни.

інтриг, пліток, таємних коханців, а натомість відкопали зовсім іншу історію. І вона виявилися ще тим «скелетом у шафі»
харизматичної прибалтійської
лідерки.
Пані Даля — успішна, розумна, стильна жінка, яку поважає світова спільнота. 1 березня їй виповнюється 63 роки.
Другий термін поспіль литовці довіряють їй долю країни.
Не була заміжня, не має дітей,
тому інтерес до її ймовірних
любовних скандалів згас, так
і не розгорівшись. До великої
політики, як і годиться у пострадянському суспільстві,
вона прийшла через партійну
школу КПРС. Ну до чого ж тут
присікатися?
Першим закидом до преР

сації, запроваджують ще й
додаткові виплати пенсіонерам. Їх отримають ті, хто
через невеликі зарплати не
мав підвищення, але має
великий страховий стаж.
Зокрема, чоловіки і жінки,

проведенням перерахунку не потрібно
« Зазвертатися
до органів Пенсійного фонду.
області Петро Філіпчук, у
березні збільшені виплати
отримають 197,25 тисячі волинян, це становить
понад 85 відсотків від загальної кількості цивільних
пенсіонерів. Середній розмір підвищення — 510,22
гривні.
З 1 березня, крім індек-

»

які мають відповідно більше 35 і 30 років страхового
стажу, котрі стали пенсіонерами після 2011–го та
25 і 20, — до 2011–го. Вони
отримають одноразову доплату по 2 410,17 гривні
рівними частинами двома
траншами: у березні й квітні. n

n У номер!

Допоможіть завершити операцію «Летючі миші»
89 кажанів, яких знайшли під час
заміни вікон в одній з установ
Володимира–Волинського, перевезли
в єдиний в Україні Центр порятунку
рукокрилих, що у Харкові

З

авдяки пожертвам любителів тварин вдалося зібрати 1504 гривні.
Проте витрати на транспортуван-

ня та харчування перевищили цю суму і
становлять 2600 гривень. Тож науковий
співробітник
Володимир–Волинського
історичного музею Ганна Доскоч просить допомогти зібрати решту коштів. Їх
можна переказати на рахунок ПриватБанку — 5168 7427 2221 57 73 на ім’я
Волошина Наталія Нилівна з обов’ язковою позначкою «Кажани». n

Фото focus.ua.

Коли 10 років тому Даля
Грибаускайте вперше очолила Литву, недоброзичливці
не могли оминути такого задоволення, як попорпатися
у життєписі політика. Шукали

анси — 50 на 50. Місце,
де сталася страшна аварія, називають нещасли-

П

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 28 лютого:

Які шпигунські секрети із власної
біографії приховує президент Литви?
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Наталія МОСТОВА
ТОВ

як не спокуситися на товар,
що лежить без нагляду? Щоправда, якось по телебаченню показували сюжет, що на
Львівщині господар виставив
лотки із вирощеними сільськогосподарськими продуктами
при дорозі. Поки сам працює в полі чи у господарстві,
мандрівники зупиняються,
зважують товар, самі рахують
вартість і кладуть гроші у…
скляну банку. До речі, недобросовісних покупців, які б не
заплатили, не траплялося. Тож
сумніватися, що в переважній
більшості українці — чесні
люди, не доводилося. Звичайно, є й такі, хто краде заради
«спортивного інтересу». Але
ж за ними стежить всевидяче
око камер відеоспостереження, а законодавство передбачає суворе покарання.
Тож соціальна довіра і
соціальна відповідальність
мають бути взаємними. У
магазинах без продавців
та кас і товари мали б бути
дешевшими, і черги меншими. Покупцям треба вчитися
фінансової грамотності, щоб
не почуватися безпорадними. Скільки людей готові до
«співпраці» з бездушним апаратом й відмови від живого
спілкування, без якого поки
що не уявляється «сервіс обслуговування». І що робити зі
статистикою, котра свідчить,
що минулого року кожен 10-й
українець працював у сфері
торгівлі… Так чи інакше, машини поступово витісняють
людську працю, все більше
замінюючи її, незалежно від
того, чи готові ми до самообслуговування. n

ерераховуватимуть
пенсії за формулою,
затвердженою
у
2017 році. Зважатимуть на
стаж, за який сплачувався
єдиний соціальний внесок, зарплату, що отримував пенсіонер, і середню
по Україні. Зазначимо, що
законом передбачено проведення щорічних перерахунків раніше призначених
пенсій шляхом збільшення
показника середньої зарплати в Україні. Як повідомили нам у головному управлінні Пенсійного фонду в
області, у 2019—1920 роках він збільшуватиметься
на коефіцієнт, що відповідатиме 50 % показника
зростання споживчих цін
і 50 % середньої заробітної плати за попередній
рік. Суть змін у тому, що
при проведенні березневого перерахунку показник середньої зарплати в
Україні, який враховується
для обчислення виплат, —
3 764,40 гривні збільшиться
з урахуванням показника
1,17 і становитиме 4 404,35
гривні (3 764,40 х 1,17). Для
кожного пенсіонера розмір
підвищення буде різним,
але не нижчим 100 гривень,
якщо не досягатиме, доплатять до цієї суми. Він визначатиметься в автоматизованому режимі залежно
від тривалості страхового
стажу та індивідуального
коефіцієнта заробітної плати, з якого проводиться обчислення пенсії.

»

Цікава
Наталя любить, коли поряд батьки і племінниця Іванка.

Фото obozrevatel.com.

Євгенія СОМОВА

В американському Сіетлі всесвітньо відома компанія
Amazon відкрила магазин, на вході до якого відвідувач
сканує штрих–код на екран свого смартфона. Камери
фіксують, який товар взяв клієнт, а який — поставив назад
на полицю. На виході система сумує вартість усіх покупок
та знімає кошти з акаунту. У Південній Кореї супермаркет
обклеєний зображеннями різних товарів. Людина
сканує коди через смартфон та здійснює віртуальну
покупку, а поки їде додому, доставка здійснюється їй
просто під двері. Такими будуть магазини майбутнього.
Хоча в деяких країнах, наприклад у Китаї, Японії, Кореї,
Скандинавії, Австралії, торгові зали мають такий вигляд
уже сьогодні. Тож є неабиякий досвід для наслідування
о цього наближаються
українські супермаркети, і вже практикують
фермери, які відкрили придорожні торгові точки власноруч
вирощених овочів та фруктів.
Поступово нас привчають до
самообслуговування, а разом
із цим — і до відповідальності.
Аналогічну практику
запроваджують у Луцьку
супермаркети. Нещодавно
спробувала скористатися
послугою самостійної оплати
товарів і я. Тільки наблизилась
до Self-checkout системи,
мені «на допомогу» прибіг
охоронець. Світова тенденція
довіри до покупців в Україну
ще не дійшла, подумалося
відразу. Щоправда, коли вартість пляшки шампанського і
зваженого у відділі оселедця
внести у чек не вийшло, саме
він підказав, що ці товари через термінал самообслуговування провести не вдасться,
тож довелося визначатися:
або відмовитися від них, або
стати у чергу до каси.
Слідуючи модним тенденціям сучасних технологій,
наші бізнесмени зіткнулися
з проблемою: як іти в ногу
з часом і почати довіряти
людям. Аби убезпечити себе
від втрат, продавці закладають у ціну товару потенційну
вартість поцупленого, а це
1-2% на кожну одиницю продукції. Як кажуть експерти, за
придбану хлібину ми платимо
кількадесят копійок як компенсацію на вкрадене. Або
ж недобросовісні продавці
обраховують покупців задля
покриття втрат.
Є питання і до суспільства:

www.volyn.com.ua
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Але інтерес до Полікарпаса швидко втратили. Стало
відомо, що в НКВС він працював всього лиш пожежником.
Справжня таємниця «залізної
Далі», як її іноді називають, ховалася на вирваних одинадцяти сторінках із її архівної особової справи.

«ЛИТВА ЇЇ НЕ ПОСИЛАЛА»
За деякими даними, в біографію литовського президента на офіційному сайті п’ять
разів вносили зміни. А тут
ще й зниклі сторінки… Оскільки особисте життя жінки було
відкрите та зрозуміле, «скелети» почали шукати у її кар’єрному рості.

Закінчення на с. 3
А

М

»

А

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

l доїздом; спецодягом;
l комфортними умовами;
l проживанням
р
(сімейні пари
р окремо);
l повноцінни
повноцінними
ими обідами;
l свіжою куря
курятиною.
ятиною.

ОПЛАТА 20
20-25
25 тис. грн/міс
грн/міс.
с.
ричний
р
ичний паспорт
паспорт
р
ВИМОГИ: біометричний

ТЕЛЕФОНИ: (067) 333-73
333-73333-73-93,
33-7
3
3-73-9
33-733-73
3
-73
-7
73
73
3-93
-9
--93,
93,
9
3, (067)
3
(06
067) 674
0
674-41-04
4-41-04
4

Історія
до сліз:
батьки
22 роки
доглядають
доньку,
яка без
свідомості

Сторінка для господинь:
зустрінемо Масляну
суперсмачними млинцями!

Які шпигунські секрети із власної
біографії приховує президент
Литви Даля Грибаускайте?

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!

n Цифри і факти
Лучанка, у власності
якої 20 квартир,
накопичила 314 тисяч
боргу за тепло. Заборгованість усіх споживачів перед
ДКП «Луцьктепло» становить
206 мільйонів гривень. Населення не сплатило орієнтовно 150 мільйонів гривень.
З початку опалювального
сезону ця цифра зросла на
102 мільйони.

www.volyn.com.ua
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n А ви як думаєте?

ЧОМУ В НАС ПЕРЕМОГЛИ
МАЛОРОСІЙСЬКІ «ПОЮЩІЄ ТРУСИ»?
Троє із шести фіналістів цьогорічного Національного відбору до «Євробачення» були
«ватниками», тобто давали концерти у країні-агресорі. Зокрема і переможець — гурт MARUV.
Чи варто Верховній Раді прийняти закон, яким заборонити українським артистам
та спортсменам виступати на території Росії, поки з нею триває війна?
Фото focus.ua.

Сергій ФОМЕНКО
(Фома),
лідер музичного гурту
«Мандри» (м. Київ):
— Питання дуже цікаве і неоднозначне. З одного боку, люди повинні
мати можливість вибору,
бути вільними — і тут примусом нічого
доброго не зробиш. А з іншого, думаю,
потрібно ввести такі закони, які стосуватимуться тих, хто хоче представляти
Україну на міжнародній арені — чи музичній, чи спортивній. Кожен вибирає
сам, де йому більше подобається, і з
цього не варто робити проблему. Тобто
планує людина виступати в Росії — будь
ласка, але тоді назад не повертайся. Або
принаймні не будь «обличчям» нашої
країни.
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України,
генерал–майор,
начальник Київського
військового ліцею імені
Івана Богуна (м. Київ):
— Україна — демократична країна, й заборонити «ватникам» на законодавчому рівні виступати десь у Росії наш парламент
не може, й не потрібно цього робити. Хочеш — співай чи танцюй, але від себе, а
не від імені всієї держави. Тому такі діячі
не повинні представляти інтереси України на міжнародній арені в різних творчих
конкурсах і фестивалях. Ми вже переконалися, що такої «вати» вистачає в мистецькому середовищі. Ці люди за гроші
будуть давати концерти та співати російському агресорові.
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України від партії
УКРОП (м. Луцьк):
— По суті, це питання
торгівлі та зносин із країною–агресором. Адже
MARUV чи будь–який інший гурт, співак, спортсмен, науковець чи
звичайний заробітчанин — усі вони можуть їхати в Росію, щоб заробити рубль,
а можуть цього й не робити. Це питання
громадянської позиції і вибору — комусь
потрібні малі, але важливі для виживання
кошти, а хтось женеться за надприбутками. І тут і «Роттердам плюс», і російський
бізнес в Україні, і російські банки. Все це
є. П’ять років війни в декого не змінили
ставлення до країни–агресора. Як і раніше, на жаль, панують подвійні стандарти.
Законом їх не врегулювати. Бо тоді треба
буде його виконувати, а до цього не готова влада, державна система та й частина
суспільства.
Олександр
СКІПАЛЬСЬКИЙ,
екс–заступник голови
СБУ (м. Київ):
— Я не думаю, що це
потрібно зводити в ранг
закону, офіційної заборони. Повинна бути моральна позиція суспільства стосовно таких
людей. Щоб артисти, які їдуть розважати
ворога, знали, що в себе на батьківщині зустрінуть осуд і будуть провальними.
Українці не повинні відвідувати жодного
концерту і мають вимикати телевізор,
коли такі люди з’являються на екрані. Має
бути суспільний спротив, а прийняття за-

Виступ MARUV: росіяни можуть плескати в долоні і цитувати Володимира Зеленського,
який порівнював Україну з порноакторкою.

був у журі? Невже
« Анехтознайшлося
кращого
спеціаліста, як Андрій
Данилко, який походив по
вагонах, познущався над
українською мовою, а
потім на багато літ одягнув
костюм Сердючки?!

»

кону — це не зовсім правильно. На жаль,
нині українське суспільство демонструє
розбалансованість.
Данило ПОШТАРУК,
директор — художній
керівник Волинського
академічного
обласного театру
ляльок, заслужений
діяч мистецтв України
(м. Луцьк):
— Думаю, що так. Але передусім треба мати совість тим виконавцям, які хочуть
представляти Україну на міжнародному
пісенному конкурсі й водночас виступають та заробляють гроші в Росії — країні–агресорі. Щоб не повторилося те, що
ми маємо сьогодні, коли, можливо, ніхто
від України не поїде на «Євробачення»,
потрібно було б принциповіше оцінювати
на перших етапах відбору. І це докір насамперед Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка здійснює менеджмент конкурсу з українського боку.
На початках мало б бути, як то кажуть,
густіше сито, а то на «ватників» звернули
увагу лише у фіналі. Зрозуміло, що представником нашої держави має бути щирий українець, а не лише класний співак.
А хто був у журі? Невже не знайшлося
кращого спеціаліста, як Андрій Данилко,
який походив по вагонах, познущався над
українською мовою, а потім на багато літ
одягнув костюм Сердючки?!
Володимир
ШЕНДИБИЛО,
заступник головного
лікаря Луцької міської
клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— Якщо говорити про
«Євробачення», то варто
належно оцінити якість відбору претендентів на цей пісенний конкурс. Чому

його організатори не захотіли бачити,
що серед потенційних учасників є багато
«ватників», яким Україна чужа по духу? Кажуть, що на всіх рівнях управління в нашій
державі можуть бути задіяні представники спецслужб Росії. І ганебний провал
із національним відбором на «Євробачення» змушує думати, що то могла бути
спланована акція, аби додати негативу в
імідж України у світі.
На жаль, прийняття закону про перевиховання «ватників» не допоможе. Усе
залежить від сумління, громадянської
позиції людини. У нас 5 років триває війна, ми вимагаємо, щоб інші держави застосовували санкції до Росії, а тим часом
у нашому суспільстві нема єдиної, чіткої і
принципової позиції щодо ставлення, відносин, контактів із країною–агресором.
Хтось продовжує торгувати, дехто їде в
Росію на заробітки, інші — на гастролі чи
змагання. Поки не буде усвідомлення, що
ми, українці, відповідальні за долю своєї
держави, що від нашого патріотизму й
гідності залежить її майбутнє, вирішити
цю проблему заборонами не вдасться.
Оксана КОВАЛЕНКО,
журналіст «UA. Волинь»
(м. Луцьк):
— Можна наприймати тисячі законів про
моральність на форсмажорний час, але завше
знайдеться відсоток тих,
для кого гроші не пахнуть за жодних обставин. Що їм Закон! Або ще — нащо нам
ще одна норма, яка працюватиме вибірково? Бо ж російських товарів у нас і далі
навалом, українці їдуть туди на заробітки… У ситуації з відбором на «Євробачення» гарно спрацював «громадський закон». Прекрасно, що його взяли до уваги,
але страшно, що на стадії відбору учасників у «панів–фільтрів» голови якось геть не
в український бік працювали і все зайшло
надто далеко.
Юлія ГРИНЧУК,
голова Горохівської
райдержадміністрації
(м. Горохів):
— Я взагалі не дивлюся телебачення, отримую
інформацію з інших джерел, тому не стежила за
відбором. Читала в інтернеті про нюанси
цьогорічного конкурсу і знаю, що ті, хто
голосував, вибрали не проукраїнських

виконавців. Коментувати це важко. Як
люди можуть виступати і в країні–агресорі, і виставлятися тут — для мене абсолютно незрозуміло. Тож це питання
потрібно порушувати, бо за п’ять років
війни суспільство розхолодилося і не так
гостро реагує на ті події, що відбуваються на Донбасі. Як громадянка України, я
на 100 відсотків переконана, що було б
правильно заборонити нашим артистам,
спортсменам, науковцям виступати на
території Росії. Коли країна має війну з
сусідньою державою, їхати публічним
людям, які там заробляють не просто
фінанси, але й популярність чи якісь інші
вигоди, принижуючи свою державу, для
мене — неприпустимо.
Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений учитель
України (с. Жидичин
Ківерцівського
району):
— Така заборона мала
б бути ще при початку
війни, а то й перед нею.
Прикро, що наші високопосадовці хронічно не завбачливі, як то належало б їм
за роллю мудреців–старійшин. На жаль,
перед нами все ті ж мужики, у яких розум
позаду, як то мовить відома приказка.
Хрестяться тугодуми, як уже прогримить.
І ось знову дано карти в руки ворогам,
котрі й тільки чекають приводів для підриву іміджу України в світі. Тож хай нарешті
Верховна Рада прийме цей закон, і він
набуде чинності хоч попереднім числом.
Петро САГАНЮК,
володимир–
волинський міський
голова (м. Володимир–
Волинський):
— На мою думку, такий закон був би доречний. Тоді б не виникало
різних інсинуацій і домислів навколо цього питання. Не варто зайвий раз пояснювати комусь, що неприпустимо виступати
з гастролями в країні, яка з нами воює.
Адже хто б там що не говорив, кожен такий візит українського спортсмена чи артиста містить елемент політики. Що ж до
відбору на «Євробачення», то вважаю, що
передусім повинні бути вироблені чіткіші
критерії допуску претендентів на це міжнародне пісенне шоу, яке дивиться мало
не весь світ. Тоді й не виникатимуть такі
ганебні прецеденти, які маємо зараз.
Алла ОПЕЙДА,
заслужена артистка
України (м. Луцьк):
— Ніхто з європейців не їхатиме у ворожу
країну надавати будь–які
послуги. Але це має йти
від серця кожного громадянина, який свідомо, поклавши руку
на серце, засвідчує себе патріотом. Але
якщо деякі псевдопартіоти ставлять за
мету гроші, а не честь, тоді справді потрібно на рівні держави прийняти закон,
щоб заборонити так знеславлювати нашу
країну. До участі у відборі на «Євробачення» потрібно було допускати тих, хто має
національне зерно. Це залежить від організаторів. А хто в журі? Звісно — переможці і призери «Євробачення», але того
національного зерна, картинки про Україну, ніколи не було у виступах Вєрки Сердючки. Чому в журі немає переможниці
«Євробачення» Руслани? Бо це навмисно
нав’язані кимость мотиви. Я не кажу, що
маємо показувати на цьому світовому
конкурсі фольклор, але базувати свої виступи, і тим розвивати наше мистецтво на
національному ґрунті, повинні.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА, Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Олег КРИШТОФ, Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК,
Тамара ТРОФИМЧУК,
Кость ГАРБАРЧУК. n
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ВОНА… «ЗДУВАЄТЬСЯ»
Мільярди на підкуп та росіяни — як Юлія Тимошенко
рятує свій рейтинг, що падає
Фото radiosvoboda.org.

СБУ викрила
розгалужену
мережу купівлі
виборців. Нічого
подібного за
розмахом та за
нахабністю в
українській історії
ще не траплялось.
Усі сліди ведуть
до лідера партії
«Батьківщина»
Петро БУЛАВА

аразі йдеться
про 13 областей: Київську,
Волинську, Тернопільську, Полтавську,
Івано-Франківську,
Миколаївську, Сумську,
Вінницьку, Запорізьку, Хмельницьку,
Закарпатську, Чернівецьку, Рівненську. В
результаті 44 обшуків
правоохоронці виявили розписки, звіти,
кошториси, інструкції.
Згідно з цими документами формувались так
звані піраміди: керівник сектору — старший виборчої дільниці
— десятки. Кожному
наперед визначалась
кількість голосів, які він
мав залучити за гроші
чи, кажучи прямо, —
купити.
Загалом планувалось «придбати» десь
із мільйон виборців.
Наприклад, під час обшуків виявлено бюджет
спецпроекту «Перемога у 1 турі», за яким на
підкуп по всій території
України виділялось
7 мільярдів 493 мільйони гривень.
Та найцікавіше і
найганебніше навіть не
це. Як повідомляють
деякі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, всю цю схему
СБУ накрила у рамках

Н

А так обіцяє, так обіцяє...

контррозвідувальної діяльності. Тобто
прослуховували кількох
громадян РФ на території України і вийшли
на виборчий штаб
Тимошенко. На брифінгу заступник глави
СБУ Віктор Кононенко
назвав двох громадян
РФ, які, за інформацією відомства, допомагали будувати піраміду,

ронців не було якихось
політичних заяв. Але
вже зараз відомо, що
слідчі Державного
бюро розслідувань
викликали на допит
народного депутата
від «Батьківщини»
Валерія Дубіля. Його та
ще одного соратника
Тимошенко — нардепа
Руслана Богдана — у
ЗМІ й називають орга-

авторитетних соціологічних
« Опитування
компаній показують, що Тимошенко
втратила лідерство і не проходить навіть
до другого туру. Там без неї зустрінуться
ставленик Коломойського Зеленський
і чинний Президент Порошенко.

»

— Володимира Рябого
й Анну Матюхіну. Володимир Рябий у
2012 році був довіреною особою кандидата
у президенти Володимира Жириновського,
а Анна Матюхіна тоді
ж працювала у штабі
Володимира Путіна.
З боку правоохо-

нізаторами цієї схеми.
Юлія Тимошенко на
своєму брифінгу назвала Богдана та Дубіля
«чесними людьми»,
заявивши, що її команда «ніколи не підкуповувала виборців». Це
є неправдою, оскільки
єдиний наразі в Україні
реальний термін за

купівлю голосів, а це
5,5 року ув’язнення,
отримала мешканка
Одещини, яка діяла якраз в інтересах
«Батьківщини» під час
місцевих виборів у
2018-му.
Відомий український історик та політичний експерт Олександр Палій вважає,
що Юлія Тимошенко
зараз в розпачі. Опитування авторитетних
соціологічних компаній
показують, що вона
втратила лідерство і
не проходить навіть до
другого туру, перебуваючи на третьому
місці у рейтингах кандидатів. У другому турі
без неї зустрінуться
ставленик Коломойського Зеленський і
Порошенко.
«Я думаю, що вона
отримала інформацію
про те, що правоохоронці будуть викривати
її мережу підкупу. І з
цим пов’язано те, що
Тимошенко почала
багато говорити про
це, але звинувачую-

чи своїх опонентів.
Як кажуть, на злодії і
шапка горить», — сказав Олександр Палій у
коментарі.
«Юлія Тимошенко з
першого місця опинилася на третьому. Вона
грала у технократа з
«Новим курсом», який
не зрозумілий людям.
Тимошенко не зацікавила виборця, який
думає про завтрашній
день і втомився від
обіцянок», — вважає
політичний експерт Валентин Краснопьоров.
Водночас, на думку
Олександра Палія, в
електоральному плані
Тимошенко опинилася
між тими, хто підтримує екс–регіоналів, та
патріотичними виборцями, які об’єднуються
довкола Петра Порошенка.
«Наразі єдиний
рейтинг, де Тимошенко
продовжує зберігати
впевнене лідерство,
— рейтинг політиків із
найбільшою кількістю
неправдивих заяв та
обіцянок, який уже
другий рік публікує
журнал «Новое время»,
— заявив політолог
Віктор Уколов, коментуючи тенденції в
соціології.
Додамо, що схильність Юлії Володимирівни говорити
неправду відома вже й
за кордоном. Німецька
газета «Handelsblatt»
охрестила її «баронесою брехні».
Одразу в кількох публікаціях, які вийшли у
впливових ЗМІ, — журналі «Новое время»,
на сайті Громадського
телебачення вказу-

ється, що Тимошенко
разом із Володимиром Зеленським є
ставкою олігарха Ігоря
Коломойського на
виборах.
Коломойський втратив націоналізований
державою ПриватБанк,
позбувся контролю над державною
Укрнафтою, яку він
колись отримав саме
завдяки Тимошенко у
часи її прем’єрства.
І тепер, вочевидь,
прагне «відігратися»
не тільки у численних
судових процесах,
але й провівши на
найвищу державну
посаду когось зі своїх
протеже. «Він єдиний
з українських олігархів відкрито заявив,
що бажає поразки
чинному Президенту,
натомість симпатизує
Зеленському та Тимошенко, і воліє бачити
їх у другому турі», —
нагадує Громадське
телебачення.
У політичних колах
побутує впевнена думка, що Тимошенко дуже
ображена на Коломойського, який просуває
Зеленського за допомогою головного свого
ресурсу — телеканалу
«1+1». «Розрахунок
робився на те, що
Зеленський, який є
прямою маріонеткою
Коломойського, так чи
інакше передасть свої
голоси Тимошенко. Але
виходить інакше», —
наголосив Олександр
Палій.
Справді, наразі
Юлія Володимирівна
нагадує «збиту льотчицю», яка пролітає повз
другий тур виборів.

P.S. У Луцьку за місцем тимчасового перебування координатора діяльності мережі по 21–му
ОВО на території Волинської області виявлено
списки «старших виборчих дільниць» та розписки
про отримання ними коштів за налагодження мережі серед місцевих виборців.
Загалом для підкупу електорату на Волині планувалося виділити 369 мільйонів гривень. Один
голос, за розрахунками організаторів схеми, мав
би коштувати 1443 гривні. Але «організатори» забули, що волиняни не продаються! n

n Резонанс

За постріли у «сцикунів» — позбавлення волі
Підприємець Едуард Патіс учинив стрілянину на вулиці
Фабричній у Рівному. Стріляв гумовими кулями у двох
п’яних рівнян, котрі, як написала поліція, «справляли
природні потреби» під його магазином. Серйозних травм
чоловіки не отримали, проте правоохоронці збираються
притягнути до відповідальності підприємця за строгою
статтею Кримінального кодексу України
Левко ЗАБРІДНИЙ

утичка трапилася 16 лютого біля гастроному ще
до обіду. Двоє п’яних
мешканців Рівного — 34 та
35 років — знявши штани,
прилаштувалися під стіною
магазину справляти природні
потреби. Це помітив 49–літній власник торгового закладу
Едуард Патіс. Він сказав, щоб
чоловіки принаймні зайшли за

С

будинок. Коли один із них відмовився, Патіс штовхнув його
— так і почалася бійка.
Як повідомив відділ комунікації Головного управління
Нацполіції у Рівненській області, бізнесмен, отримавши
травми, взяв з автомобіля пістолет та двічі вистрелив у п’яних рівнян. Згодом він пояснював, що цілився в ноги. Обох
чоловіків доставили до лікарні:
у 35–річного діагностували по-

ранення плеча, у 34–літнього
напарника — сідниці. В Едуарда Патіса — забої потилиці,
вушної раковини, кисті.
Стріляв Патіс із травматичного пістолета, на який мав
дозвіл. Зброю поліція вилучила і відкрила кримінальне
провадження за попередньою
правовою кваліфікацією частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї,
за що передбачено покарання
— від трьох до семи років позбавлення волі.
— З мого боку була самооборона, — говорить підприємець Едуард Патіс. — Вони
нападали на мене, я їх відштовхував, але вони не зупи-

нялися. Зі звинуваченням у
хуліганстві не погоджуюся. Але
це попередня кваліфікація, потім її можуть змінити. Пістолет
маю більше п’яти років, і досі
мені застосовувати його не
доводилося. Цих чоловіків я не
знав і не бачив досі. Подібних
інцидентів біля мого магазину
також не було. Цих чоловіків
планую притягти до суду. Хоча
що з них можна взяти?
Тим часом начальник Рівненського міськвідділу поліції
Василь Зелінський так коментує цю ситуацію:
— Розглядаємо питання
щодо притягнення до відповідальності і тих чоловіків, які
нанесли тілесні ушкодження
підприємцю, і самого Едуар-

да Патіса, котрий застосував
спецпристрій. Використовувати зброю можна лише у трьох
випадках: для подачі сигналу
тривоги, для знешкодження
тварини та для самооборони,
коли є загроза життю. Життю ж
підприємця в цьому разі нічого
на перший погляд не загрожувало. Проте це питання ще
досліджуватимуть слідчі. Якщо
Патіс побачив протиправні дії
чоловіків, то повинен був повідомити про це правоохоронні
органи, зателефонувавши на
«102». А він самочинно взявся
вирішувати ситуацію, думаючи, очевидно, що пістолет у
цьому йому посприяє. Люди,
які мають травматичну зброю,
не
завжди
усвідомлюють
свою відповідальність, а вона
може завдати серйозних ушкоджень, навіть смертельних,
іншим людям. n
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Покровський – за викорінення
незаконного грального бізнесу
в Луцьку
Депутат Луцької міської ради хоче, щоб його ліквідували,
а не перетворили обласний центр Волині у Лас-Вегас
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ОВИНИ краю
ПСЕВДОМІНЕР МОЖЕ
ОПИНИТИСЯ ЗА ҐРАТАМИ
Ввечері 25 лютого на лінію служби
«102» поліції Волині зателефонував
чоловік і повідомив, що під час мітингу
поблизу міської ради у Ковелі буде
закладено вибухівку
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

Фото Громадського руху «Свідомі».

Валентин МЕЛЬНИК

а місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Вони ретельно обстежили територію поблизу
адмінбудівлі. Вибухівки чи інших небезпечних
предметів не виявили. Зате правоохоронці оперативно встановили, що дзвонив 38-річний ковельчанин.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від
двох до шести років позбавлення волі. n

Н

ро це він сказав у понеділок, 25 лютого, на засіданні постійної комісії
з питань планування соціальноекономічного розвитку, бюджету та фінансів Луцької міської
ради. Обранець громади підготував проект рішення, відповідно до якого депутати міськради
повинні
звернутися
до Луцького відділу поліції ГУНП
у Волинській області та головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області
щодо здійснення перевірки наявних об’єктів грального бізнесу:
«У місті не впорядковано відкриваються заклади незрозумілого характеру: чи то гральні автомати, чи то якісь лотереї. Мене
звинуватили в кришуванні цього
бізнесу, і я ставлю питання владі:
ви розвели бардак та перетворили Луцьк у Лас-Вегас, а мені приписуєте прикриття цього? Це несправедливо».
Окрім цього, Андрій Покровський пропонує доручити
здійснювати таку ж перевірку працівникам департаменту
муніципальної варти та управлінню розвитку підприємства
і реклами, які повинні будуть
встановлювати порушників та інформувати про їхню діяльність
відповідні органи:
«Завдяки цьому проекту рішення ми об’єднуємо зусилля
всіх, хто хоче навести лад у місті.
І за результатами ми зможемо
чітко підсумувати: хто кришує цей
бізнес, а хто хоче його викорінити».
Водночас депутат хоче, щоб
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ЗА ГЛУМ НАД МОГИЛАМИ
ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ
Минулої неділі жителі села Храпин
Зарічненського району Рівненщини
виявили сліди вандалізму на кладовищі
Андрій Покровський: «Треба розібратися, хто кришує цей бізнес, а хто хоче
його викорінити».

хоче,
« Депутат
щоб у засобах
масової інформації
оприлюднювалися
списки власників
та адрес нежитлових
приміщень і споруд,
які використовуються
як об’єкти грального
бізнесу.

»

у засобах масової інформації оприлюднювалися списки
власників та адрес нежитлових
приміщень і споруд, які використовуються як об’єкти грального бізнесу. У проекті рішення
він пропонує представникам
Луцькради розіслати письмові

А

М

звернення орендодавцям із пропозицією не здавати площі для
організації ігрових закладів:
«Це заходи, які небхідні, щоб
навести лад. Потрібно не зводити наклеп на окремих осіб, а брати на себе колективну або персональну відповідальність».
Нагадаємо, що телеканал
«Аверс» оббрехав Андрія Покровського, звинувативши його
у кришуванні грального бізнесу в Луцьку, на що депутат сказав, що «укропівський» телеканал
виливає на нього тонни бруду,
оскільки він не прогинається під
владу.
«Із 2009 року, відколи така
діяльність в Україні була заборонена, я, як законослухняна
людина, не займаюся гральним
бізнесом», — резюмував Андрій
Покровський. n

Олена ВОЛИНЕЦЬ

лизько 11-ї години до правоохоронців, повідомляє відділ комунікації поліції області,
звернулася місцева мешканка з приводу
того, що пошкоджено два надгробки на могилах
її родичів. Зловмисник повиймав гранітні стовпчики та зірвав плити, які валялися за кілька метрів.
У результаті проведених розшукових заходів
поліцейським вдалося встановити, що до злочину може бути причетний 47-річний житель
села Кутин. Він зізнався, що того дня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ось так
поглумився над могилами. Пояснити свої дії
не зміг.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні
злочину, передбаченого статтею 297 Кримінального кодексу України. Крім того, слідчий
ініціюватиме проведення психолого-психіатричної експертизи для визначення стану осудності чоловіка, адже він поводиться неадекватно. Якщо осудність буде підтверджена, житель
Кутина може опинитися за ґратами на строк
до трьох років. n
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ПОСАДОВЕЦЬ
«ТОРГУВАВ» ДОЗВОЛАМИ
НА МІЖНАРОДНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

А

Вже третій рік
поспіль у Сереховичах на Старовижівщині рахують лелек. Євдокія
Тарасюк, котра не один
десяток літ викладала біологію та хімію у
місцевій школі, організувала дітей
на таку добру
справу. Так, у
лі
2016 році в селі
було 69 лелек,,
у 2017-му — 72,,
2018-му — 67.

Співробітники Служби безпеки України
під процесуальним керівництвом
прокуратури викрили на систематичному
отриманні хабарів головного спеціаліста
відділу надання адміністративних послуг
управління Укртрансбезпеки у Волинській
області
Іванна ПОЛІЩУК

перативники спецслужби встановили, що
посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від підприємців за надання дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів. Правоохоронці
затримали чоловіка в одному з районних центрів області під час передачі місцевим мешканцем чергового хабара в розмірі сто американських доларів. Раніше було задокументовано
ще один факт одержання зловмисником аналогічної суми.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу
України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому
про підозру та обрання йому запобіжного заходу. n
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Андрій Волков на засланні у Мордовії.

Батько із сином.

Пан Олег розповів чимало цікавих подробиць.

СИН НІМЕЦЬКОГО ОФІЦЕРА ТА ЗВ’ЯЗКОВОЇ УПА
Закінчення. Початок на с.1
Кость ГАРБАРЧУК

ПРО «ВОЛКОВСЬКІ» ДИПЛОМИ
І СЬОГОДНІ В ЦУМАНІ
ЩЕ ПАМ’ЯТАЮТЬ

Старше покоління місцевих жителів
пам’ятає інтелігентного Андрія Макаровича Волкова. До нього регулярно
зверталися студенти, котрі навчалися
у технічних закладах. Адже Німець, так
його називали позаочі, завжди міг правильно розв’язати контрольні задачі чи
оформити курсову роботу. Казали, що
в Цумані в 1970-ті роки були інженери
та інші фахівці, котрі отримали «волковські» дипломи, тобто їх писав скромний
лаборант деревообробного комбінату.
Ніхто достеменно не знав подробиць
біографії цього неординарного чоловіка, про життя якого можна знімати
пригодницький фільм. Такі карколомні
повороти долі не придумає жоден сценарист, настільки вони несподівані.
Уродженець Волині, росіянин за національністю, навчався у Варшавському політехнічному інституті, до початку
Другої світової війни жив у вільному
місті Данціг (Гданськ). Згодом служив
військовим перекладачем у танковому
підрозділі вермахту, пізніше лейтенант
Волков командував якимось таємничим спецзагоном. За співробітництво
із білоруськими партизанами був засуджений нацистським судом до розстрілу, а радянські контррозвідники
зі «СМЕРШу» ухвалили «милосердніший» вирок — 25 років виправно-трудових таборів.
Поліглот Андрій Волков на зоні перекладав праці німецьких науковців,
пізніше пришивав гудзики до куфайок
на фабриці. Після звільнення одружився із репресованою зв’язковою УПА
Ольгою Боровик і працював у сушильному цеху Цуманського деревообробного комбінату.
ІЗ ПАСТУХІВ — У ВАРШАВСЬКУ
ГІМНАЗІЮ

— Мене у дитинстві ретельно оберігали від зайвої інформації, — пояснює пан Олег. — Але з часом я дізнався
чимало несподіваних фактів і нині хочу
з вами поділитися сімейними таємницями. Мій батько Андрій Волков народився в селі Білин Ковельського повіту
Волинської губернії у 1910 році. А родом сім’я Волкових із Катеринослава,
нинішнього міста Дніпра. Дід Макар
служив у храмі паламарем. Знаю, що
в дитинстві батько був пастухом, так
зазначено у його анкеті, а вже у 15 літ
поїхав на навчання у Варшавську російську гімназію.
Побачивши моє здивування, Олег
Волков пояснює, як син паламаря

із села на Волині потрапляє у столицю
Другої Речі Посполитої у престижний
навчальний заклад.
За словами нашого співрозмовника, батько з дитинства вирізнявся
неординарними здібностями. Якось
15-річного хлопчину, котрий при дорозі
пас корів і розв’язував у зошиті задачі, запримітив професор, російський
емігрант, який втік від більшовицької
революції у Польщу, Євстахій Гришкевич-Трохимовський. Ця зустріч, коли
дивовижним чином перетнулися шляхи науковця й розумного пастуха, змінила життя Андрія Волкова. Професор
забрав підлітка у Варшаву й став ним
опікуватися.
Згодом після нашої розмови, шукаючи підтвердження слів пана Олега,
знайшов інформацію про те, що до революції у Київському імператорському університеті Святого Володимира
працював приват-доцент Євстахій
Гришкевич-Трохимовський. Викладач
у 1916 році видав монографію з хімії,
яка вважається бібліографічною рідкістю.
— Професор помер у Франції, у кінці 1970-х. Пам’ятаю, як до нас приходили від нього листи, коли батько ще був
живий. Згодом я зустрічався з його
донькою на початку 1990-х, вона жила
у Польщі, — продовжує пан Олег.

— Коли я став старшим, то батько
мені трохи розповідав, що хотів утекти
з Європи, бо розумів, що назріває велика війна, — пригадує Олег Андрійович, — тому й перебрався у портовий
Данціг, працював вантажником на будівництві, згодом дистилятором на лікерному заводі, адже добре знав хімію.
Коли 1 вересня 1939 року розпочалася
німецька окупація міста, батько заховався у вугіллі на якомусь пароплаві,
але його знайшли нацисти й хотіли розстріляти. Від смерті врятувала німецька
мова, якою він розмовляв без акценту.
Думаю, його прийняли за свого й згодом мобілізували у вермахт. Гітлер готувався до війни зі Сталіним, і Волкова,
як знавця мов, забрали в армію.
З ОДНІЄЇ НЕВОЛІ — В ІНШУ

Із 22 червня 1941-го до лютого
1943 року він служив військовим перекладачем у званні лейтенанта у 8-й
танковій дивізії вермахту і вказує міста, де йому довелося воювати (Луга,
Ленінград, Тихвин, Холм). Так сказано
в анкеті Андрія Волкова, яку показав
син.
У лютому 1943-го офіцер став
командиром спецзагону в Мінську
та його околицях. Це найбільш таємнича сторінка біографії. Чи це був якийсь
підрозділ німецької військової розвідки

до смерті був «під ковпаком» «компетентних органів».
« Батько
Щоб поїхати в обласний центр, він кожного разу мусив брати
дозвіл у місцевому КДБ.
»
ЖИТТЯ ВРЯТУВАЛО ЗНАННЯ
НІМЕЦЬКОЇ

Андрій Волков успішно закінчив
гімназію, паралельно учень підробляв
кресленнями та репетиторством. Він
вільно володів німецькою, французькою та польською мовами. Оскільки
освіта тоді була класичною, то добре
знав і латинь. За словами сина, російська для батька до смерті залишалася
рідною.
Очевидно, за порадою приват-доцента
Гришкевича-Трохимовського
гімназист стає студентом саме хімічного факультету Варшавського політехнічного інституту, але встигає закінчити
лише три курси. І знову несподіваний
поворот долі.
У 1937 році Андрій Волков втікає
з Польщі у тодішній Данціг (нинішній
Гданськ), який у міжвоєнний період мав
статус вільного міста-держави та автономного балтійського порту й перебував під контролем Ліги Націй аж до початку Другої світової війни. Студента
політеху заарештували. У документах
зафіксовано: «Сидел 4 дня в тюрьме
Данцига за нелегальный переход границы».

абвер, чи він підпорядковувався 8-й
танковій дивізії, яка мала свій розвідбат, можна лише висловлювати припущення.
— Наскільки я розумію, батько у війну співпрацював із радянськими партизанами, бо нацисти заарештували
й засудили його до розстрілу за антинімецьку діяльність, тільки не встигли
виконати вирок, — продовжує Олег
Волков. — Йому вдалося врятуватися
практично у безнадійній ситуації. Так
склалися обставини.
Як відомо з історії, Червона армія
буквально за 4 дні взяла Мінськ, це була
одна з найвдаліших операцій у тій війні. Вже 3 липня 1944 року радянські
війська розгромили німців і зайняли
столицю Білорусії. Але заарештований
та приречений на смерть Волков з однієї неволі потрапив в іншу. Його у мінській тюрмі стали допитувати офіцери
радянської контррозвідки «СМЕРШ».
Прийшли «визволителі», добре, що
хоч не розстріляли без суду й слідства, як це часто робили з колаборантами. Лейтенанту німецької армії дали
25 років «исправительно-трудовых лагерей». Цілком ймовірно, що особова

справа репресованого досі зберігається в архівах білоруського КДБ.
НАУКОВА «ШАРАШКА»
ЗА 20 КІЛОМЕТРІВ ВІД МОСКВИ

І знову несподіваний поворот долі.
Андрія Волкова не відправили по етапу в каторжні табори. В анкеті є запис
про те, що з 1945-го до 1947 року він
працював у таборі № 27 у місті Красногорськ Московської області старшим
перекладачем наукових робіт для міністерства оборони СРСР. «Выполнял
переводы немецких листов по секретному вооружению», — написано рукою
Андрія Волкова в його анкеті. Можна
припустити, що це могли бути технічні розробки одного із творців ракети
ФАУ-2 Вернера фон Брауна.
Саме про таку «шарашку», де працювали ув’язнені інженери та конструктори, розповідає Олександр Солженіцин у знаменитому романі «В круге
первом». Чекісти відбирали найкращих
фахівців — було з кого, знавців наукової термінології та людей із технічною
освітою. Студент хімічного факультету
Варшавської політехніки три роки перекладав на такій «шарашці» трофейні
секретні праці німецьких науковців, які
совєти захопили й вивезли з окупованої коаліцією союзників Німеччини.
— Після Красногорська батько
з 1947-го до 1956-го відбував покарання
у Мордовії, — Олег показує наступний
запис. — Працював на швейній фабриці
«пришивщиком пуговиц», а згодом вже
як хімік — у сушильному цеху деревообробного комбінату. Загалом він провів у неволі 13 років. Я думаю, що після табору батька направили у Цумань.
У нього не було вибору. У місцевому
ДОКу він став старшим лаборантом
сушильного господарства. Анкета обліку кадрів, завдяки якій мені вдалося
дізнатися чимало цікавих подробиць,
датована 15 січня 1957 року. Це тоді
батько повернувся на Волинь і влаштувався на роботу, а згодом познайомився з мамою, в якої також була своя драматична історія.
У ТАБОРИ — ЗА БРАТА-ПОВСТАНЦЯ

— Моя мама — Ольга Михайлівна Боровик — 1929 року народження,
із села Ладеси. Колись між Холоневичами та Липним було таке поселення, — розповідає Олег Волков. — Вона
із родини священиків. У війну старший
мамин брат Григорій пішов в УПА. Коли
захворів на тиф, то жив у лісі, а молодша сестра йому крадькома носила їсти.
Але, видно, хтось простежив, де знаходиться повстанець, бо його, геть знесиленого, схопили чекісти біля криївки
між селами Постійне й Деражне. Григорія страшно катували, виламали руки,
викололи очі, вирізали на тілі тризуб.
Родичі знайшли його замордовано-
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n Важливо знати
го й таємно похоронили. Після смерті
брата мама втекла із села, бо розуміла, що скоро чекісти прийдуть за нею.
Вона переховувалася в Оржеві Рівненської області. Якось мама переходила
залізничну колію і її заарештували —
у листопаді 1947 року — й забрали
у Рівненську тюрму. Слідство тривало
аж до серпня 1948-го.
За словами пана Олега, який показує довідку про реабілітацію, Ольга
Боровик отримала 25 років таборів.
Волинянка пройшла Воркуту, Інту, перехворіла на засланні тифом. Повернулася додому, провівши у неволі 8 років
і 6 місяців. Мама прожила 76 літ, померла на Водохреща у 2005-му…
Дві репресовані долі у 1957-му
зустрілися в Цумані — колишній офіцер німецької армії та зв’язкова УПА.
Їх не зупинило 19 років різниці у віці.
Хоча, за словами сина, мама й тато
були дуже різними людьми. Андрій
Волков мав схильність до науки, а Ольга Боровик, як сільська жінка, більше
дбала про господарство. Їм непросто
вдавалося знаходити спільну мову,
тому й розлучилися у 1973 році, коли
синові було 12 літ.

Ліки або БАДи:
чому довіритись при харчовому отруєнні?
Трапляється, у найвідповідальніший момент наші
плани руйнує делікатна проблема — харчове отруєння
із діареєю. Тримаючись за живіт, біжимо до найближчої
аптеки за ліками-сорбентами. Як вибрати з їх великої
кількості найбільш ефективні й безпечні?
Звичайно, найправильніше було б
звернутися до лікаря, особливо коли
порушення роботи кишківника не дають
вийти з дому. Тоді, можливо, без стаціонарного лікування не обійтися. Але
у простих випадках ми або наші рідні
приходимо в аптеку і радимось із фармацевтами. В результаті можна отримати замість ліків-сорбентів, перевірених
і знаних серед лікарів, дієтичні добавки
(або БАДи) маловідомих виробників.
І що, скажете ви?
Проблема в тому, що, з одного

боку, БАДи не мають лікувальної дії,
а є лише харчовим
джерелом білків, вуглеводів, вітамінів, мінералів. З іншого —
сьогодні держава майже до нуля звела
контроль за якістю й безпечністю БАДів.
Тому з’явились компанії, що постачають в аптеки добавки-«обманки», виготовлені в умовах ледь не кустарного
виробництва та зі складом, який може
не відповідати заявленому. У кращому
випадку вам вони не допоможуть, у гір-

шому — завдадуть шкоди.
Як же зорієнтуватися, обираючи
сорбент від отруєння й діареї?
По-перше, якщо є рекомендація
лікаря, дотримуйтесь її, адже для нас
обирають препарати, що мають доведену ефективність. Як, наприклад,
сорбенти-таблетки з діоксиду кремнію
«Біле Вугілля», ефективність яких беззастережно доведена клінічним дослі-

дженням міжнародного стандарту.
По-друге, уважно читайте інформацію на упаковці. І якщо бачите, що
пропонують сумнівний БАД, відмовляйтесь та наполягайте саме на ліках.
Навіть коли вас запевняють: «Це таке
саме», не ризикуйте — обирайте перевірені ліки, а не сумнівні БАДи. І будьте
здорові!
Для довідки. Сорбент «Біле Вугілля» розробила українська компанія «ОмніФарма Київ» ще у 2008-му.
Наразі вона випускає майже 20 різних препаратів на основі натуральних компонентів на сертифікованих
фармпідприємствах із жорстким
контролем якості. Завдяки накопиченим науковим даним і доведеній ефективності та безпечності
таблетки «Біле Вугілля» отримали
у 2017 році реєстрацію як ліки.
Реклама лікарського засобу. Є протипоказання.
Заявник: ТОВ ОМНІФАРМА КИЇВ «Україна». РП МОЗ
України UA/16126/01/01 від 04.07.2017 р. Перед застосуванням лікарського засобу обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

ВСІ ДОКУМЕНТИ ЗАБРАЛИ У КДБ

— Звичайно, тоді батько, а я до нього звертався «папа», не міг мені, ще пацанові, розповісти правду про службу
в німецькій армії та перебування в таборі. Хоча я знав деякі моменти з його
життя: про навчання у Варшаві та втечу
в Данціг. Крім того, що він добре знав
іноземні мови та точні науки, ще й був
художником, навіть писав портрети.
Батько помер 23 травня 1977-го, проживши 66 літ, — продовжує Олег Андрійович. — Далися взнаки сталінські
табори. Він хворів на плеврит, переніс
сім складних операцій.
Як згадує син, наступного дня після
похорону на батькову квартиру прийшли тодішній керівник місцевої пошти
та начальник відділу кадрів Цуманського ДОКу й забрали чимало різних документів. Вони все виносили й вантажили
на підводу.
— Але частину паперів та фотографії я встиг забрати до їхнього візиту. Тепер то розумію, що цих чоловіків прислало КДБ, як місцевих жителів, щоб
не викликати підозри. Батько до смерті
був «під ковпаком» «компетентних органів». Татова мама, а моя бабуся Ольга і дві його сестри Ганна й Марія жили
в Луцьку. Щоб поїхати до них в обласний центр, він кожного разу мусив брати дозвіл у місцевому КДБ, — додає
Олег Андрійович.
Синові вдалося зберегти кілька документів, яких він майже нікому не показував. І наш співрозмовник виймає
з папки вицвілі аркуші з написом «Анкета-Заявление о вступлении в гражданство Украинской Советской Социалистической Республики». Це звернення
до Президії Верховної Ради УРСР від
Андрія Волкова. Він, відбувши сталінські табори, навіть не мав радянського
громадянства. Крім цього, син показує
«Личный листок по учету кадров». Документ йому передали, коли почалася
реорганізація Цуманського ДОКу. Саме
завдяки цій анкеті, яку особисто заповнював Андрій Волков, його нащадок
дізнався чимало деталей та подробиць.
P. S. Коли я писав цю історію, мене
не полишало відчуття, ніби щось подібне вже чув чи бачив. І нарешті згадав.
У 1990-му вийшов фільм Ефраїма Севели «Папуга, який розмовляв на ідиш»
про пригоди єврейського юнака Янкеля
Лапідуса, котрий у роки Другої світової
війни та після її закінчення встиг побути польським легіонером, потрапити
у сталінські концтабори, повоювати
в армії союзників, послужити найманцем у Французькому іноземному легіоні в Індокитаї, а згодом, після полону,
знову опинитися в ГУЛАГу. Це вигадана
автором історія, а реальна доля волинянина Андрія Волкова не менш цікава
і ще чекає свого режисера. n

n Корисні поради

ЯК Я ТРАКТОР КУПУВАВ:
РЕАЛЬНИЙ ДОСВІД СЕЛЯНИНА
Півроку тому вирішив
придбати трактор для своєї
ділянки (7 га). Приглядався
до 24-сильних тракторів, які були
на селі — переважно «Фотони»
та «Донгфени». Але цього було
замало: мені хотілося зібрати
більше інформації, побачити
щось нове, порівняти. Тож поїхав
подивитися на новинку від ДТЗ,
і недарма. Думаю, мій досвід буде
цікавий тим, хто теж має на меті
купити трактор найближчим часом
Від «Фотона» (він же — «Ловол») відмовився відразу: надто
гучною виявилася коробка передач. Важко працювати буде
з таким шумом. Ще скаржились, що на першій швидкості
при навантаженнях «захлинається», частенько має проблеми
з електрикою
Володимир СТЕЦЕНКО

изайн — вже трохи «ретро», застарів. І просто катастрофічно маленьке робоче місце. Сусід розповідав, як він одного разу сів у майже
новий трактор, а сидіння перекосило.
Виявилось, що воно не дуже надійно
приварене! Що робити — полагодив,
але було прикро.
«Донгфен» критикували менше,
але майже всі в один голос казали,
що, незважаючи на оновлений дизайн,
у трактора вкрай незручне робоче місце. Скаржилися на часті проблеми
зі зчепленням, з муфтами блокування
диференціала. Лаяли слабкі шарніри
рульових тяг і надто скромну комплектацію — проте трактор рекомендували.
Однак я все ж вирішив перевірити:
а раптом на ринку з’явилося щось більш
прогресивне, нове — ну пора вже!
На першому ж майданчику звернув

Д

увагу на трактор ДТЗ 5244 НРХ. Впала в око акуратна, міцна конструкція,
такі широкі та високі колеса, з величезними задніми крилами, які захищають від бруду з-під коліс, а на передніх
ще і бризковики є!
Робоче місце відмінне від усіх тракторів, які бачив до цього. Зручна підніжка для посадки, гумовий килимок, гумові накладки на педалях і жодних важелів
під ногами! М’яке, добре амортизоване
сидіння. Відстань від нього до руля змінити просто, сидіння легко відкидається вперед. Приладова панель — з регулюванням яскравості.
Потужна
гідронавісна
система,
додатковий гідровихід, два гідравлічні насоси та ще багато іншого — усе
не перерахувати одразу. Але найцікавіше — трактор ДТЗ 5244 НРХ має двигун зі збільшеним об’ємом, порівняно з аналогами, на цілих 25%, замість
1531 см3–1908 см3. Це означає і підви-

щений моторесурс, і впевнену роботу
під час великих навантажень.
Коробка передач у ДТЗ 5244 НРХ
з реверсом, передачі перемикаються легко — рука не б’ється об кожух
двигуна, як, наприклад, у «Донгфені».
Рульове керування повністю гідравлічне. Навіть подумав, що я не за кермом
трактора, а в іномарці — настільки легко та приємно керувати!
Неабияк здивувала і паливна система, оснащена датчиком наявності води.
Таке бачив тільки у Case! Ну і наостанок
«добили» мене 2-річною гарантією: усе,
вибір було зроблено.
Минуло півроку експлуатації, але
я не знаю, до чого причепитися — все,
тьху-тьху, працює. Жодного разу не пожалкував, а навпаки — і нині дуже задоволений трактором ДТЗ. До слова кажучи, односельці теж оцінили новинку:
двоє вже продали свої старі трактори й
купили саме такі, як у мене. n
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Вітаємо!
80-річний ювілей відзначає дорога дружина, матуся, бабуся,
прабабуся, жителька села Криничне Маневицького району
Раїса Павлівна
ПАВЛЮК.
Спасибі за ласку,
за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас ростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили — не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас — найкраща.
З повагою, шаною та любов’ю
чоловік, дочки, зяті,
внуки, правнук.
День народження сьогодні святкує турботливий тато, син, зять,
житель Луцька
Валерій Михайлович
БОЧКАЙ.
Працьовитий і мудрий, душею
багатий, ти турботливий і хороший
тато.
Хай життя твоє квітує ніжним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Хай Мати Божа тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь доброти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
Міцного здоров’я, щастя, благополуччя, успіхів
у будь-яких починаннях. Хай підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають
друзі, минають негаразди та непорозуміння. Хай
доля збагачує натхненням та радістю сьогодення.
З любов’ю
донька Анастасія,
мама Галина, тато Михайло,
теща Валентина.

Із золотим ювілеєм вітаємо дорогу сваху
Світлану Степанівну
ПАШКО.
Шановна ювілярко, ви зустрічаєте свято у розквіті сил, зігріті сімейним затишком і теплом.
Хай і надалі радують вас рідні, тішать онуки, надійними залишаються друзі. Бажаємо міцного
здоров’я, щастя, добра, злагоди і благополуччя.
Нехай ваше чуйне серце завжди зігрівають любов
і шана людей, а доля усміхається вам.
Бажаємо щастя і достатку, ясного неба і добра,
в житті — лиш злагоди й порядку,
щоб доля світлою була. В роботі — успіхів й терпіння, у справах — вічного горіння, в сім’ї —
любові та тепла.
З повагою
свати Сачуки.

Р

Сьогодні життя поставило
дві п’ятірки хорошому господарю, гарному сім’янину
Роману Євгеновичу
ДЗЯДИКУ.
Ще в ці дні річницю подружнього життя святкуватимуть
Роман та Людмила
ДЗЯДИКИ.
А 1 березня шануватимуть люблячого дідуся, тата, главу сім’ї
Євгена Федоровича
ДЗЯДИКА,
який зустрічатиме поважний
ювілей — 88 років від дня народження.
Дорогі наші іменинники,
нехай вас оточують повага
і любов, доброзичливість
і милосердя, життєрадісність
і наша вдячність.
Дозвольте вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік.
Здоров’я, щастя щиро побажати
На все життя, на довгий-довгий вік.
Всіх благ земних — з роси й води,
До сотні літ дожить без горя і журби
Бажаємо вам всі нині.
З повагою, шаною
та любов’ю
діти, внуки,
правнуки.

20 років святкуватиме 2 березня дорогий синочок, турботливий внук, житель села
Шклинь Горохівського району
Андрій
ХЛОПУСЬ.
Дорогий імениннику, відчуй
нашу щирість, любов і теплоту. Не завжди легко буде
у житті, але ти достойно, гарно, мудро долай усі труднощі. Ми бажаємо тобі такого
душевного стану, який робив би життя цікавішим, змістовнішим і прекраснішим. Дякуємо Богу, що ти у нас є, хай сили й здоров’я
Господь тобі дає. Хай Діва Марія оберігає,
ангел Господній на крилах тримає. Щоб радість завжди була на порозі, а лихо — у вічній
далекій дорозі.
З любов’ю
тато Руслан,
мама Олена,
сестра Інночка,
дідусь Володя,
бабусі Люба,
Маруся.
Вітання з фотографією — 270 грн,
без фотографії — 220 + 30, якщо ви
бажаєте розмістити на нашому сайті
WWW. VOLYN. COM. UA В РУБРИЦІ
«МНОГАЯ ЛІТА!», від колективів та фірм
— 400 грн з фотографією, 350 — без
фотографії + 40 грн (за сайт).
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Продаємо добових курчат бройлерів,
редбро, мастер, голошийки. Комбікорм
для всіх видів тварин та птиці. Доставка.
Тел.: 0960546818, 0995618232
(крім суботи та неділі).
Загублені ліцензію
на мовлення Товариства
з обмеженою відповідальністю
«Слово Волині» (серія НР
№ 01161-м від 10 жовтня
2012 року) та додатки
до ліцензії, видані Національною
радою України з питань
телебачення і радіомовлення,
вважати недійсними.

ТЕРМІНОВО
ПРОДАЄТЬСЯ
ДАЧА.
Загороджена, земля
доглянута, є металевий
контейнер, вода.
Дачний масив «Нива»
(10 хв пішки до зупинок
«Володимирська»,
«Боголюби»).
Тел. +380997490539.

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ).
Є багато вакансій. Висока заробітна плата.
Хороші умови.
Тел.: 0507214263, 0672179648 (Андрій).

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

Видалення аварійних дерев.
Тел. 067 332 38 92.

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.
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ПП БУРМАКА Н. П.
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) 75<11<75,
20<05<55, моб.:
095<808<20<53,
098<388<88<36.
м. Рівне, тел. (0362) 43<57<58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63<16<16,
63<25<28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
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 у м. Ківерці приватизова-

l Продається 2-кімнатна квартира в центрі Луцька (47,5 кв. м, 2-й поверх двоповерхового будинку, автономне опалення (газ),
два балкони). Тел. 050 64 74 105.
l Здам в центрі Луцька 2-кімнатну квартиру (48 кв. м, 2-й поверх двоповерхового
будинку, автономне опалення, вмебльована, є холодильник, пральна машинка).
Тел. 063 94 88 041.
l Продається
будинок
у
Горохові (вул. Сонячна, 1). Є газ, вода, садок.
Тел. 067 39 18 690.
l
У Нововолинську продається новий
будинок (147 кв. м). Біля будинку — 2-поверхове приміщення (110 кв. м), два гаражі,
склад. Є приватизована земельна ділянка
(0,010 га). Тел. 067 92 85 669.
l Продається квартира (42 кв. м, новобудова). Ціна 425 000 грн. Тел. 098 66 06 303.
l Продається у c. Перемиль Горохівського району дерев’яний приватизований будинок (93 кв. м, газ, вода). Є літня кухня,
хлів, льох, садок, 45 соток городу. Ціна договірна. Тел. 095 31 17 822.
l Продається у Горохівському районі будинок (81 кв. м, 3 кімнати, кухня, туалет,
ванна, газ, вода, 3-фазна лінія). Є льох,
5 сараїв, колодязь, сад-город (0.57 га).
Ціна 170 000 грн. Торг. Тел.: 097 09 33 977,
096 35 79 670.
l Продається добротний будинок у
c. Журавичі Ківерцівського району (біля
лісу). Зроблений ремонт, пластикові вікна, ванна, душ, туалет. Є льох, криниця,
літня кухня, мурований хлів, город. Ціна
379 000 грн. Торг. Тел. 095 51 03 626.
l Продається цегляний будинок (5 кімнат,
газ, вода, телефон) у c. 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 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 (c. 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 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 (c. Угринів Горохівського району).
Тел. 066 06 69 034.
l Терміново продається цегляний газифікований будинок. Є великий гараж-сарай, 0.75 га приватизованої землі. Ціна
договірна (c. 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 приватизована земельна
ділянка (0.12 га) у c. Рованці Луцького району. Тел.: 050 01 55 751, 050 55 81 223.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової крихти
та натурального каменю.
Виготовлення та встановлення.
Тел.: (0332) 70 85 72,
(050) 197 68 69.
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ НА КАМЕНІ.

Тел. 050 616 72 00.

на земельна ділянка (0.06 га) під забудову.
Тел. 099 02 78 610.
l Продається у садівничому товаристві
«Заболоття» земельна ділянка (0.08 га)
з деревами. Є будиночок з металевих конструкцій. 50 м від ділянки є газ,
світло (c. Заболотці Луцького району).
Тел. 097 37 23 112 (з 15-ї до 20-ї год.).
l Продається ділянка (40 соток) с/г призначення у c. Тарасове (біля дороги до Боголюбської лікарні). До зупинки маршрутного таксі — 20 метрів. Комунікації всі
поруч. Тел.: 097 32 16 261, 099 24 27 709.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Фольксваген
Т-2». Тел. 096 74 11 867.
автомобіль
ВАЗ-2107,
1996 р. в., у доброму робочому стані. Ціна
15 000 грн. Тел. 096 51 84 345.
l Продам автомобільний стаціонарний
підйомник (боковий, гідравлічний привід,
380 V). Тел. 097 70 02 160.
l Продається автомобіль ВАЗ 21–04,
1992 р. в., у доброму робочому стані.
Тел. 058 59 88 229.
l Куплю автомобіль на іноземній або
українській реєстрації. Розгляну всі варіанти. Тел. 068 79 75 762.
l Продається автомобіль «Фольксваген Гольф-4» (універсал, 2003 р. в., щойно
розмитнений, темно-синього кольору, титанові диски, кондиціонер, підігрів сидінь,
1/9 об’єм двигуна, дизель, замінені масло,
ремені). Тел. 098 60 60 183.
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.

l Продається

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається

саморобний
трактор (з інвентарем та запчастинами).
Тел. 096 74 11 867.
l Продам дискову тракторну борону
БДТ-3. Ціна 25 000 грн. Тел. 096 51 84 345.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (анкерні та сошникові на 15, 17, 26, 30 анкерів,
а також з баком на міндобриво), картоплекопачки однорядні (німецького виробництва — «Кромаг», «Кухман», «Шмутцер»),
картоплекомбайни «Хассія», «Болько». Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продається 6-рядна бурякова сівалка
точного виміру «Гама», привезена з Європи.
Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Куплю від фрезерного бурякового культиватора одну секцію. Тел.: 095 11 92 755,
095 94 58 501.
l Продаються зернозбиральний комбайн
«Массей Фергюсон» (шир. жатки — 2.5),
зернова сівалка СЗУ-3,6. Тел. 096 57 61 609.
l Продам навісний обприскувач (400 л,
б/в). Тел. 095 89 86 216, 097 59 22 903.
l Терміново
продається
трактор
Т-40 у доброму робочому стані. Є документи. Недорого. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Недорого
продається
трактор Т-25, 1992 р. в., у доброму стані.
Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., нова гума, після капремонту, у доброму робочому стані. Тел. 066 38 05 887.

l Продається

роторна косарка (б/в,
1.65, 2018 р. в., польського виробництва,
підходить до тракторів Т-40, МТЗ, ЮМЗ).
Тел. 068 04 94 615.
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 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 Продам холодильник «Атлант» (б/в, білоруського виробництва). Ціна договірна.
Тел. 066 77 27 283.
l Продам диван і два крісла (б/в). Ціна
договірна. Тел. 099 33 62 441.
l Продам роги лося, зарубіжну класичну
літературу (м. Луцьк). Тел. 050 70 97 332.
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 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 пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні.
Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній,
цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам: дрова рубані (твердої породи),
жом, торфобрикет, цеглу (нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
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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 Продаються у Рожищенському районі
романівські вівці (кітні). Тел. 095 61 11 163.
l Продається спокійний робочий кінь
(7 років). Ціна 17 000 грн. Тел. 098 43 59 076.
l Продається кобила (9 років). Тел.:
099 70 23 224, 098 60 23 654.
l Продається телиця (тільна, отел — початок березня, чорно-ряба масть. Володимир-Волинський район). Тел. 066 35 52 600.
l Продається кінь (6 років). Ціна
17 000 грн. Можливий торг (8 км від м. Ківерці). Тел. 050 86 09 791.
l Продам у Рожищенському районі кобилу (4 роки 5 міс.). Тел.: 068 13 89 596,
097 47 73 088.
l Продається теличка (1,5 міс.) від молочної корови, яка дає 30 л молока на день.
Тел. 050 13 25 278.
l Продам спокійну молоду кобилу (2 роки
2 міс.). Тел.: 067 75 35 548, 050 19 39 526.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продається молода молочна корова
(4 роки, тільна третім телям, отел у квітні,
чорно-ряба масть). Тел. 095 51 69 764.
l Продається у c. Білосток Луцького району тільна (3-м телям) корова.
Тел. 067 17 46 753.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l Куплю
теля
(живою
вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Продам зерно пшениці з сажкою (6 т).
Тел. 096 56 99 417.
l Продається
солома
в
тюках.
Тел. 067 89 86 384.
l Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.
l Продам цуценя московської сторожової
(3 міс., вакциноване). Тел.: 067 38 57 688,
050 83 19 959.

ПОСЛУГИ
l Здам в центрі Луцька 2-кімнатну квартиру (48 кв. м, 2-й поверх двоповерхового
будинку, автономне опалення, вмебльована, є холодильник, пральна машинка).
Тел. 063 94 88 041.
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.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення потерпілого від
наслідків аварії на ЧАЕС (серія Б № 543712),
видане 15.01.2004 р. на ім’я Лащ Петро Петрович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення потерпілої від
наслідків аварії на ЧАЕС (серія Б № 526150),
видане 11.12.2006 р. на ім’я Занько Віра
Іванівна, вважати недійсним.
l Загублений державний акт на право
власності на землю (серія Р2 № 122882),
виданий на ім’я Куляша Леонтій Васильович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення учасника аварії
на ЧАЕС, видане на ім’я Біднюк Олександр
Фадійович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
21 лютого перестало битися серце дорогої, люблячої дружини, матері, сестри, бабусі
Людмили Володимирівни
ОЩЕПКОВОЇ.
Пішла від нас добра, найрідніша людина, котра любов’ю
та теплом зігрівала усіх нас, підтримувала і допомагала.
Вічного життя тобі в Царстві Небеснім та спокою душі.
Родина дякує усім, хто висловив співчуття, та просить
тих, хто знав покійну, помолитися за спокій її душі.
З глибокою скорботою рідні.

Колектив Волинської обласної організації Всеукраїнської організації
інвалідів України Союзу організацій
інвалідів України висловлює глибокі
співчуття колишньому голові
організації Г. М. Ощепкову з
приводу тяжкої втрати —
смерті дружини
Людмили
Володимирівни.
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n Самородки із народу

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Душа Лесі Українки відтепер
промовлятиме з вишитих сторінок
Унікальну рукотворну книгу, яка не має аналогів
у світі, представила в Луцьку Олена Медведєва. Свою
першу мініатюру рівненська майстриня, засновниця
«Креативної книги», виготовила з нагоди 148-ї річниці
від дня народження легендарної поетеси та 105-річчя
з часу виходу першого окремого видання драми-феєрії
«Лісова пісня». Подарунок геніальній письменниці
вона презентувала під час відкриття оновленої
тавки «Будуть приход
дити люди…» у Волинському
виставки
приходити
єзнавчому музеї
краєзнавчому
Мирослава
лава
КОЗЮПА
ПА

ані
Олена
розповіла, що книга,
котра містить уривок
славетної
ної
«Лісової
пісні», складається
із 18 сторінок. Видання відповідає світовим
стандартам
мініатюри:
ри:
висота
сторінки
и — 9 см,
ширина
а — 7. Розмір
вишитого
го
полотна — лише
ише 5 на 4 см,
а вага — всього 70 грамів
грамів.
«Остаточний варіант вийшов
аж із четвертої спроби. Робота
над мініатюрою потребує зосередженості. Але любов перемагає, і радість у вишиванні долає
все. Щастя більше, ніж турботи», — зізнається Олена Медведєва. Мініатюра виконана
під стародрук: є псевдобинти,
кутники, золотий зріз, золотий
каптал і навіть закладка, тобто все, що властиве повноцінній книзі. Працювала над нею
майстриня декілька місяців.
Вишита вона мовою оригіналу.
Це перша міні-книга в доробку креативних витворів

П

Олена Медведєва створила ще один шедевр.
Міні-арт-бук – повністю
ручна робота.

Олени Медведєвої і перше
вишите мініатюрне видання
у світі. До майстрині звернувся колекціонер, який має
понад 40 тисяч експонатів,
але саме створених голкою
і ниткою серед них немає, що
підтверджує — аналогів презентованої «Лісової пісні»
не існує.
Пані Олена — творча, сонячна, віддана своєму захопленню людина — ще дорогою до Луцька уявила свою
зустріч із великою поетесою
Лесею Українкою. «На іменини з порожніми руками

приходять. Я би вручила
не приходя
зроблену майоцю скриньку,
скринь
стром із Дубна Миколою Бондарчуком. Показала б ось цю
вишиту мініатюру і розповіла

«Кобзар», Франкова «Народна пісня», чотири Євангелія
і книга поезій Ліни Костенко «Я
поцілую мальву у щоку». Мені
хочеться спілкуватися з на-

перша міні-книга в доробку креативних
« Цевитворів
Олени Медведєвої і перше у світі

»

вишите мініатюрне видання.
б: вона вишита на полотні,
яке виготовляється на Волині,
оздоблена візерунком, який
намалювала ваша мати і зберегла у своєму альбомі. Вона
містить ваш портрет і, більше того, ця мініатюра вишита
тією ж голкою, що і Шевченків

шою Лесею Українкою її віршами. Тому я б зачитала те, що
писалося її серцем протягом
10 днів, а моїми руками трохи
довше:
«Будуть приходити люди,
вбогі й багаті, веселі й сумні,
радощі й тугу нестимуть мені,

їм промовляти душа моя буде.
… Я їм тоді проспіваю
все, що колись ти для мене співав…
… Грай же, коханий, благаю!
Кожен міг перегорнути сторінки шедевру, а також подивитися всю колекцію рукотворних
книг Олени Медведєвої, виставленої в музеї. А ще охочі
мали нагоду покласти стібок
у текст майбутнього вишитого
фоліанта «Лісова пісня». Залишила кілька букв ниткою на сірому полотні і я.
Наразі
вишивається
18 -та сторінка, а от скільки їх
буде — достеменно порахувати не можна. Це стане зрозуміло, коли весь текст буде
виконаний. Не залишиться
майбутня книга й без ілюстрацій. До неї увійдуть роботи самобутньої української художниці Софії Караффи-Корбут.
Їх спеціально підготували для
фоліанта: спершу сканували оригінали малюнків, потім
із них забирали кольори, крім
чорного, й у техніці шовкографії відтворювали на полотні.
Лише після цього спеціальними авторськими барвниками
розфарбовували зображення. Над цим працювала рівненська художниця Наталія
Серветник. Далі на ньому вишиватимуться окремі елементи. «Всього до книги увійде
6–8 ілюстрацій, — поділилася
робочими моментами Олена
Медведєва. — Все намагаюся
робити вручну, так залишається тепло, частинка моєї енергії. І тоді книга зовсім інакше
сприймається людьми».
А ми бажаємо пані Олені
терпіння й натхнення у творчій
праці та пропагуванні вічних
цінностей — українського слова і духовних скарбів. n
Більше фото і відео— на сайті
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Цей

День Основоположник геології України
в історії
досліджував залізницю
березня
Київ–Ковель та поліський бурштин

1

1 березня 1858 року народився Павло Тутковський (на фото)—
вітчизняний геолог, географ, академік, який вивчав Волинь
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ого здобутки годі переоцінити. Зі студентської лави
він захопився геологією
і жив цією наукою. За майже 20 літ
Тутковський обстежив чи не всі
губернії України. Притому його
дослідження часто мали прикладний характер. Захопився Павло
Тутковський викопною мікрофауною — і в результаті написав
понад двадцять праць на цю тему.
До речі, вперше у тодішній Російській імперії. Вивчав підземні
води — і Київ першим у Європі став
постачати мешканцям артезіанську воду.
Але найбільше науковець
доклався до вивчення Волині.
У 1904 році Павла Аполлоновича
запросили на посаду інспектора
народних училищ Луцького повіту.
І він із сім’єю переїхав до Луцька.
Окрім чиновницької роботи, про-

вель, яку саме будували, та поліський бурштин (цей мінерал поліщуки тоді називали «бруштин» або
«кришталь»). Тутковський написав

Й

видав
« Тутковський
перший україномовний
довідник «Загальне
землезнавство»
та «Словник геологічної
термінології». Загалом
він написав понад
1350 праць.

»

Фото geomorph.univ.kiev.ua.

довжував пізнавати край. Зокрема,
досліджував залізницю Київ–Ко-

праці «Із геології Луцького повіту
Волинської губернії», «Бурштин
у Волинській губернії», «Про геологічні дослідження 1900–1901 р.
р. Києво-Ковельської залізниці»,
«Поліські вікна», «Короткий географічний нарис історії центрального
та південного Полісся», «Зональ-

ність ландшафтів та ґрунтів у Волинській губернії» та ін. Відомо, що
ще й раніше, у 1896–1899 роках
геолог вивчав озеро Світязь, Оконські джерела та околиці Луцька.
9 жовтня 1910-го знаного вченого обрали віце-головою Товариства дослідників Волині. На цій
посаді він проявив себе як умілий
організатор. За його участі було
створено філію (найбільшу після
Житомира) товариства у Новограді-Волинському. Такі ж осередки
він хотів відкрити у Луцьку, Володимирі-Волинському, Рівному
та Кременці.
Саме Тутковський видав
перший україномовний довідник «Загальне землезнавство»
та «Словник геологічної термінології». Загалом учений написав понад
1350 праць. Вони стосувалися
мінералології, петрографії, палеонтології, стратиграфії, регіональної
та динамічної геології, четвертинних відкладів та проблем четвертинного періоду, геоморфології,
фізичної географії, етнографії,
етнології, гідрогеології, краєзнавства, ландшафтознавства, природного районування, наукової
бібліографії та термінології.
Не дивно, що інший відомий
учений Володимир Вернадський
назвав Тутковського найкращим
знавцем неорганічної природи
України. n
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телеканалів

n Що віщує небесна канцелярія?

Лютневі морози не прийшли,
може й весна буде теплішою?

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Жінка купує на базарі десять півнів і
одну курку.
Продавець їй каже:
— Треба навпаки: десять курей та
одного півня.
Вона:
— Нехай хоч їй пощастить!
:)) :)) :))
У ресторані:
— Я замовив у вас м’ясо під лимоном, а де
ж м’ясо?
— А ви під лимоном дивилися?
:)) :)) :))
Якби всіма державами керували жінки,
то у світі не було б воєн. Було б багато
країн, які одна з одною не розмовляють.

Фото versii.cv.ua.

Народний синоптик із
Каменя-Каширського
Володимир Деркач
намалював погодну
картину наступних
трьох місяців у
холодних тонах
з невеличкими
сонячними
вкрапленнями

плюсові показники. Далі теплішатиме, хоча зі скрипом,
можливі слабкі опади.

»
Початок весни буде холодним. Наприкінці першої
декади лише кілька днів
потішать плюсовою температурою, можливі опади.
У другій десятиденці повіє
холодом із нічними та денними морозами, з неба активніше сипатиме. Після
цього температура підвищиться, але цей відрізок
знову ж буде коротким.
Остання декада місяця також не принесе різкого потепління, лише зрідка температура вдень матиме

Місяць
розпочнеться
невеликими дощами, які
часом
переростатимуть
у сильні. Температура теж
не потішить, лише в середині першої десятиденки
трохи потеплішає. Багатою
на опади буде і друга декада, особливо її початок.
Температура поволі зростатиме. Третій відрізок
місяця очікується теж геть
не літнім, але затяжних дощів не буде. Перші дні декади засмутять прохолодою,
а далі теплішатиме. n

«Г

стверджує, що цього року
« Синоптик
небесна канцелярія обділила волинян
погожими днями.
вони будуть сильнішими.
Після 20 лютого доведеться
згадати про зиму. Температура опускатиметься при
помірних опадах. Декілька
тепліших днів буде в середині цього періоду. Наприкінці
останнього зимового місяця — сплеск морозу. В окремі дні очікується значний
«мінус».
Влітку ж перевіримо, чи
справдився весняний прогноз народного синоптика.
Він стверджує, що цього року
небесна канцелярія обділила
волинян погожими днями.

БЕРЕЗЕНЬ

ТБ

ПОНЕДІЛОК, 4 БЕРЕЗНЯ
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» 12:30 Д/ц
«Аромати Чилі» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 15:20 Д/ц «Неповторна
природа» 16:20 Хто в домі хазяїн?
16:55 По обіді шоу 18:20 Тема дня
18:50 Своя земля 19:10
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Порошенко
Петро Олексійович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Бойко Юрій
Анатолійович 19:49 Передвиборна
агітація кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Ващенко Олександр
Михайлович 20:08 Передвиборна
агітація кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Корнацький Аркадій
Олексійович 20:30 Разом <B>21:25
UA:Спорт 21:40 Розважальна
програма з Майклом Щуром 22:10
Д/с «Шамварі: територія диких
тварин»

Е

К

Л

А

М

А

КВІТЕНЬ
На початку місяця боротимуться теплі і холодні
дні. У середині декади —
невеликі опади. Наприкінці
цього відрізка температура
дещо підніметься. Далі погода змінюватиметься досить
часто — то холодніше, то тепліше, то дощик. На дуже
високу температуру повітря,
як то інколи буває у квітні,
сподіватися не варто. Остання десятиденка — без
сюрпризів, трохи холодніше
на початку. Далі потепліє,
особливо наприкінці місяця, хоча не так, як хотілося
б. У ці дні очікуємо опадів
середньої інтенсивності.

Леонід ОЛІЙНИК

азета Волинь» уже
декілька
років
поспіль публікує
прогнози нашого земляка
й зазвичай дивується їхній
достовірності. А от із лютим
2019-го Володимир Деркач трохи схибив, адже ні
морозів наприкінці місяця,
ні сильних опадів на завершення другої декади ми не
помітили. Втім, маєте змогу
самі порівняти передбачення камінь-каширця з власними спостереженнями:
«Цей місяць (лютий. —
Ред.) почнеться з короткотривалої відлиги. Далі знову температура опуститься
до мінусової. Хоча наприкінці першої декади можливі 1–2 тепліші дні. Друга
десятиденка зустріне нас
на початку мінусовою температурою, а далі прийде
потепління. Ймовірні опади
у вигляді дощу або мокрого
снігу, а наприкінці декади

Р

ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09:30 «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 «Школа. Випускний»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
02.15 «Орел і Решка. Шопінг» 03.30
«Орел і Решка. Морський сезон 2»
04.10 М/ф «Таємниця третьої
планети» 05.00 «Top Shop» 05.30,
22.05 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15, 12.25
Х/ф «ЖАНДАРМ У НЬЮ-ЙОРКУ»
12.00 «Новини» 14.00 Х/ф
«НЕУВАЖНИЙ» 15.45 «Чекай на
мене. Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.55 Х/ф
«НАРЕЧЕНА-ВТІКАЧКА»

13:30, 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 «Сонячний листопад»
23:30 Х/ф «1+1»

СТБ
06:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:05 МайстерШеф 12+
12:35 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
22:50 Один за всіх 16+

06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/c «Майлз із майбутнього»
08:05 М/ф «Кунг-Фу панда»
10:00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПРОТИ
БАНКУ»
11:50 Х/ф «АНОНІМ»
13:40 Х/ф «ВІЙНА СВІТІВ»
16:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ПРОТИСТОЯННЯ»
19:00 Ревізор. Крамниці
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент. Постшоу

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 07.50, 13.55
Правда життя 09.00, 16.45, 22.40 Дикі
острови 10.00, 17.45 Під іншим кутом
11.00 Брама часу 11.55 Місця сили
12.45, 19.40 Речовий доказ 15.00
Заборонена історія 15.50, 21.45
Річкові монстри 18.45, 20.45 Секретні
ICTV
території 23.40 Любов, ненависть і
05:45 Громадянська оборона
пропаганда 00.35 Містична Україна
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 02.15 Прихована реальність
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
К-1
10:15 Х/ф «СТАРТРЕК»
13:20 Х/ф «СТАРТРЕК: ВІДПЛАТА» 06:30 «TOP SHOP»
16:25 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА МЕЖАМИ 07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
ВСЕСВІТУ»
08:45 М/ф «Морська бригада»
20:20 Багач-Бідняк 2
УКРАЇНА
10:30 М/ф «Земля до початку часів»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 21:25 Т/с «Розтин покаже»
11:40 М/ф «Земля до початку часів:
22:20 Свобода слова
07:00,
08:00,
09:00,
15:00,
19:00,
23:00
Подорож хоробрих»
1+1
23:55 Х/ф «СІМ’Я СМЕРТІ»
Сьогодні
13:15 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з 09:30 Зірковий шлях
ХЛОПЦЕМ»
НОВИЙ КАНАЛ
1+1»
10:30 Місія: краса
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 19:30 11:30 Реальна містика
05:00 Абзац
16:50 «Орел і Решка.

ТРАВЕНЬ

Перезавантаження.
Америка»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
23:00 Х/ф «СУПЕР МАЙК»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:00, 18:15 «Спецкор»
09:40, 18:50 «ДжеДАІ»
10:15, 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
14:05 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
16:10 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
21:35 Т/с «Кістки-8»
23:20 Т/с «Кістки-7»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Сім чудес України
07.35 Вижити в Україні 08.00, 09.00,
11.00 Перші про головне. Ранок.
Новини 08.15, 09.15, 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 10.00, 11.20, 13.15,
16.15, 17.20, 18.15 Перші про головне.
Коментарі 12.05 Докаz 13.00, 15.00
Перші про головне. День. Новини
15.15 Між своїми 16.00 Перші про
головне. День. Дайджест 17.00, 19.00
Перші про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19.15 VOX POPULI 20.00
HARD з Влащенко 21.00, 06.20 Перші
про головне. Підсумки 21.40 Гра Z
вогнем 22.30 Гра в класику з Сергієм

Рахманіним 02.35 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 06.00 Д/ф
«Дзеркало історії»

чемпіонів. Прем’єра
18:05 Мілан - Барселона. 1/8 фіналу
(2012 / 2013) Золота колекція
Ліги чемпіонів
ТЕТ
19:55 Барселона - Мілан. 1/8 фіналу
(2012 / 2013) Золота колекція
06.00 ТЕТ Мультиранок
Ліги чемпіонів
09.30 М/ф «Жаб’яче королівство:
Таємниця кришталевої жаби» 21:45 Післямова до «МіланБарселона» (2012 /13).
11.00 Т/с «Якось у казці»
Золота колекція Ліги
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
чемпіонів. Прем’єра
13.00, 19.00 Богиня шопінгу
22:50 Евертон - Ліверпуль. Чемпіонат
14.00, 18.00 4 весілля
Англії
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного разу під
UA: РІВНЕ
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
22.00 Сімейка У
19.00, 20.30 Новини 09.00 Д/С «Своя
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
земля» 09.30, 13.00 КулінарноФУТБОЛ-1
літературне шоу «Енеїда» 09.55,
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня 10.20
06:00 Лаціо - Рома. Чемпіонат Італії
Д/С «Неповторна природа» 11.00
07:45, 16:35, 21:50 Журнал Ліги
Ранковий гість 11.20 Публіцистична
чемпіонів
програма «Розсекречена історія»
08:15 Чорноморець - Шахтар.
12.15, 22.25 Д/Ф «Все про Крим.»
Чемпіонат України
12.40 Лекції. Історія України 14.15
10:00 «Великий футбол»
Радіодень «Модуль знань» 15.00 Д/С
11:50, 22:20 Топ-матч
«Незвідані шляхи» 15.50 Українська
12:00 Наполі - Ювентус. Чемпіонат
читанка 16.00 Радіодень «Життя+»
Італії
16.30 «Неосцена» з Олегом
13:50 Олександрія - Маріуполь.
Вергелісом 17.15 Лекції.»100 років
Чемпіонат України
мистецтва» 17.40 «Разом» 18.10 Т/С»
15:40, 22:30 Футбол NEWS
Еліза» 19.50 Д/Ф «В Україні» 20.15
16:05 Журнал Ліги Європи. Прем’єра Лайфхак українською 20.50 «Спільно»
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
18:00 Передмова до
НОВА ВОЛИНЬ
«Мілан-Барселона» (2012
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
/13). Золота колекція Ліги
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,

13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
«Своя земля» 09:31, 13:00 «Енеїда»
10:00, 21:55 «Тема дня» 10:30 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00 Wise
cow 11:18 Д/ф «Розсекречена історія»
12:15 Д/ф «Таємниче місто Гелон»
12:40, 17:15 «Wise cow» 13:44 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:00 Д/с «Незвідані
шляхи» 16:00 Радіодень «Життя +»
16:30 NeoСцена з Олегом Вергелісом
17:40 «Разом» 18:12 Т/с «Еліза»
19:23 «Тема дня» (прямий ефір) 19:52
#ВУкраїні 20:18 Лайфхак українською
20:30 Новини. Сурдопереклад 20:54
«Спільно» 21:24 Схеми. Корупція в
деталях 22:29 Д/ф «Марко Вовчок.
Таємнича зірка»

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, 5 БЕРЕЗНЯ
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» 12:30
Д/ц «Аромати Греції» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:55 Д/ц «Неповторна
природа» 15:20 Т/с «Іспанська
легенда» 16:55 UA: Фольк 18:20
Тема дня 18:50 Своя земля 19:10
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Деревянко
Юрій Богданович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Носенко
Сергій Михайлович 19:49
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Вілкул
Олександр Юрійович 20:08
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Мураєв
Євгеній Володимирович 20:30 Д/ц
«Мегаполіси» 21:25 UA:Спорт
21:40 Наші гроші 22:10 Д/с
«Шамварі: територія диких тварин»
22:55 Складна розмова

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 «Школа.
Випускний»
22:45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
02.10, 18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 02.55 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.10, 20.00
«Подробиці» 04.55 «Top Shop»
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.10,
12.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 12.00
Новини 12.50 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРИ: ПОМСТА МІЛЕДІ»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.55 Х/ф
«ВІН, ВОНА І Я»

1+1

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,

23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 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 «Сонячний листопад»
23:20 Без паніки

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
08:50 МайстерШеф 12+
13:00 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
22:50 Детектор брехні 16+

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Багач-Бідняк 2
11:10, 17:15 Антизомбі. Дайджест
12:05, 13:20 Х/ф «ДИЯВОЛИЦЯ»
14:45, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»

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, 23:55 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 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 «Школа.
Випускний»
22:45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»

ІНТЕР
02.35 «Орел і Решка. Шопінг»
04.10, 20.00 «Подробиці» 04.55
«Top Shop» 05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.30, 12.25 Х/ф
«ЛЮДИНА-ОРКЕСТР» 13.00 Х/ф
«ІГРАШКА» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.55 Х/ф
«ЕГОЇСТ»

10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 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 «Сонячний листопад»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:05 МайстерШеф 12+
12:55 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00, 22:50 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
23:50 Давай поговоримо про секс
16+

ICTV

05:35, 10:10, 17:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
УКРАЇНА
Факти
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 09:15, 19:20 Надзвичайні новини
12:10, 13:25 Х/ф «МОЯ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
СУПЕР-КОЛИШНЯ»
23:00 Сьогодні
14:45, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
09:30 Зірковий шлях

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»
11:20, 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 «Школа.
Випускний»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
02.35 «Орел і Решка. Шопінг»
04.10, 20.00 «Подробиці» 04.55
«Top Shop» 05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Х/ф «ТУЗ» 12.30
Х/ф «БЛЕФ» 14.50, 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.55 Х/ф
«НІЧ ЗАКРИТИХ ДВЕРЕЙ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.25,
14.00 Правда життя 09.30, 16.45,
22.40 Дикі острови 10.30, 17.45 Під
іншим кутом 11.25 Брама часу
12.05 Місця сили 12.50, 19.40
Речовий доказ 15.00 Заборонена
історія 15.50, 21.45 Річкові монстри
18.45, 20.50 Секретні території
23.40 Любов, ненависть і
пропаганда 00.55 Містична Україна
02.15 Доктор Хайм 03.05
Потойбіччя. Сни 03.55 Шосте чуття.
Дар чи прокляття? 04.40 Професія
- альфонс 05.25 Дракула та інші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»

покаже»
20:15 Секретний фронт
22:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:45 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Абзац
07:15, 08:35 Kids Time
07:20 М/c «Майлз із майбутнього»
08:40 Т/с «Мерлин»
12:40 Т/с «Загублені»
15:10, 19:00 Подіум
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «НАОСЛІП»

11:30 Реальна містика
13:30, 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 «Сонячний листопад»
23:20 Контролер

СТБ
06:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:20 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:10 МайстерШеф 12+
12:55 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 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
12:30, 13:25 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА»
14:45, 16:15, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»
17:15 Антизомбі. Дайджест

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 Відеобімба
15:05 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35 Т/с «Кістки-8»
23:20 Т/с «Кістки-7»

21.00, 06.20 Перші про головне.
19:00 Чорноморець - Шахтар.
Підсумки 21.35 Ток-шоу «Не дебати»
Чемпіонат України
23.00 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
21:15, 23:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
00.00 Д/ф «Щоденники Другої
21:55 LIVE. Реал - Аякс. 1/8 фіналу.
світової війни: день за днем» 03.00
Ліга чемпіонів УЄФА
Історична правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КРАСУНЯ»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопінгу
14.00, 18.00 4 весілля
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 16:00 «Європейський
ZIK
WEEKEND»
06:50, 20:45 Журнал Ліги чемпіонів
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15, 11.15, 07:20 Чемпіонат Англії. Огляд туру
13.15, 16.15, 17.15, 18.15 Перші про 08:15 Тоттенгем - Арсенал.
Чемпіонат Англії
головне. Коментарі 08.00, 09.00,
11.00 Перші про головне. Ранок.
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
Новини 12.10 Гра Z вогнем 13.00,
10:20 Десна - Динамо. Чемпіонат
15.00 Перші про головне. День.
України
Новини 15.15 Між своїми 16.00
12:05 «Великий футбол»
Перші про головне. День. Дайджест 13:50 Фулгем - Челсі. Чемпіонат
17.00, 19.00 Перші про головне.
Англії
Вечір. Новини 18.00 Перші про
16:50 Наполі - Ювентус. Чемпіонат
головне. Вечір. Дайджест 19.15 VOX
Італії
POPULI 20.00 Ток-шоу «Злий дім»
18:30 Журнал Ліги Європи

11:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2

23.30 Джокери 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 02.35 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06.00
Д/ф «Дзеркало історії»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Якось у лісі»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопінгу
14.00, 18.00 4 весілля
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «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
«Кухня По» 09.30, 12.55
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
10.00, 13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10.30, 15.00 Д/с «Неповторна
природа» 11.00 Ранковий гість
11.15 Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.15 Д/ф
«Василь Симоненко. Тиша і грім»
12.40 Лекції. Історія України 14.15
Радіодень «Модуль знань» 15.30 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16.00
Радіодень «Життя+» 16.30 «Музлов»
з Любою Морозовою 17.15 Лекції.
«100 років мистецтва» 17.40
«Спільно» 18.10 Т/с» Еліза» 19.50
«Разом» 20.15 Лайфхак українською
20.50 «Своя земля» 21.20
«Шахтарська зміна» 22.25 Д/ф «В
Україні»

20:20 Битва версій
22:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:45 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ 2»

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:25 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
15:05 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35 Т/с «Кістки-8»
23:20 Т/с «Кістки-7»

13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ

2+2

05:10 Абзац
06:45, 08:25 Kids Time
06:50 М/c «Майлз із майбутнього»
08:30 Т/с «Мерлин»
12:20 Т/с «Загублені»
15:00 Хто зверху? 12+
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «КОЛІР НОЧІ»

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:50 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «РОЖЕВА ПАНТЕРА-2»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-8»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.50,
13.50 Правда життя 09.00, 22.40
Дикі острови 10.00 Під іншим кутом
11.00 Брама часу 11.50 Місця сили
12.40, 19.40 Речовий доказ 15.00,
23.40 Любов, ненависть і
пропаганда 15.50, 21.45 Річкові
монстри 16.45 Таємнича Аравія
17.45 Цікаво.com 18.45 Їжа богів
20.50 Секретні території 00.35
Містична Україна 02.10 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:45 «Вірю не Вірю»
11:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра Z
вогнем 13.00, 15.00 Перші про
головне. День. Новини 15.15 Між
своїми 16.00 Перші про головне.
День. Дайджест 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини 18.00
Перші про головне. Вечір. Дайджест
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 23.00
Стежками війни 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КАЗКА ПРО ТОГО, ХТО
ХОДИВ СТРАХУ
ВЧИТИСЯ»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопінгу
14.00, 18.00 4 весілля
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Фулгем - Челсі. Чемпіонат
Англії
07:45 Десна - Динамо. Чемпіонат
України
09:30 Журнал Ліги Європи
10:00, 15:40, 20:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:25 Порту - Рома. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:15 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів
УЄФА
12:55 Топ-матч
13:10 Реал - Аякс. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
15:00 Огляд середи. Ліга чемпіонів
УЄФА
16:05, 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:50 ПСЖ - МЮ. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
19:10 Журнал Ліги чемпіонів

«Неповторна природа» 11:00, 12:40,
17:15 «Wise cow» 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Стефан Турчак. Партитура долі»
13:44, 21:01 «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 МузLove з
Любою Морозовою 17:40 «Спільно»
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема дня».
(Прямий ефір) 19:52 «Разом» 20:18
Лайфхак українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:54 «Своя земля»
21:24 «Шахтарська зміна» 22:29
#ВУкраїні

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 08.00, 21.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Поліцейська хвиля»
04.00 «Суботній політклуб» 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 09.00 «Мандруй своє»
09.30 «Успішні в Україні» 09.55,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
НОВА ВОЛИНЬ
15.15 «Погода» з Наталкою Діденко
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15 Коментар
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
22.00 «Шустрова Live» 23.00 «Студія
Д/ц «Кухня По» 09:37, 13:00 «Енеїда» Захід» з Антоном Борковським
10:04 «Тема дня» 10:32 Д/ц

16:50 Реал - Аякс. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
19:10 Наполі - Ювентус. Чемпіонат
Італії
21:45 LIVE. Порту - Рома. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА

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/ф
«Кухня По» 09.30, 13.00
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
10.00, 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
«Наталя Сумська. Перевтілення»
МЕГА
12.40 Лекції. Історія України 14.15
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
Радіодень «Модуль знань» 15.30 Д/с
ZIK
13.55 Правда життя 09.00, 22.40
«Таємниці підводного світу» 16.00
ФУТБОЛ-1
Дикі острови 10.00 Цікаво.com
07.00 Перші про головне. Ранок.
Радіодень «Життя+» 16.30 «Кіно
11.00 Брама часу 11.55 Місця сили Дайджест 07.15, 08.15, 09.15, 11.15, 06:00 Вест Гем - Ньюкасл. Чемпіонат
вол» з Сергієм Тримбачем 17.15
12.45, 19.40 Речовий доказ 14.55, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15 Перші про
Англії
«Своя земля» 17.40 «Лекції»100
23.40 Любов, ненависть і пропаганда головне. Коментарі 08.00, 09.00,
07:45, 23:55 Журнал Ліги Європи
років літератури» 18.10 Т/с «Еліза»
15.50, 21.45 Річкові монстри 16.45 11.00 Перші про головне. Ранок.
08:15 Олександрія - Маріуполь.
19.50 «Шахтарська зміна» 20.15
Таємнича Аравія 17.45 Під іншим
Новини 12.05, 20.00 HARD з
Лайфхак українською 20.50, 21.25
Чемпіонат України
кутом 18.45, 20.45 Секретні
Влащенко 13.00, 15.00 Перші про
Програма розслідувань «Наші гроші»
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
території 00.55 Містична Україна
головне. День. Новини 15.15 Між
22.25 «Пліч-о-пліч»
10:25
Боруссія
(Д)
Тоттенгем.
1/8
02.15 Таємниці кримінального світу
своїми 16.00 Перші про головне.
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
День. Дайджест 17.00, 19.00 Перші 12:15 Чемпіонат Італії. Огляд туру
К-1
про головне. Вечір. Новини 18.00
НОВА ВОЛИНЬ
13:10, 21:00 Огляд вівторка. Ліга
06:30 «TOP SHOP»
Перші про головне. Вечір. Дайджест
чемпіонів УЄФА
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
19.15 VOX POPULI 21.00, 06.20
13:55 Евертон - Ліверпуль.
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
08:10 «Ух ти show»
Перші про головне. Підсумки 21.40
Чемпіонат Англії
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
08:50 «Бєдняков+1»
Гра Z вогнем 22.30 Перші другі
16:05, 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
Д/ц «Кухня По» 09:37, 13:02 «Енеїда»
09:45 «Вірю не Вірю»

ТБ

ЧЕТВЕР, 7 БЕРЕЗНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 16:45, 21:50 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Галерея Вельвет»
12:30 Д/ц «Аромати Греції» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:55 Д/ц
«Неповторна природа» 15:15 Т/с
«Іспанська легенда» 17:10 Біатлон.
Чемпіонат світу. Змішана естафета
18:50, 20:25 Своя земля 19:10
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Соловйов
Олександр Миколайович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Насіров
Роман Михайлович 19:49
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Кива Ілля
Володимирович 20:08
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Кривонос
Сергій Григорович 20:45, 23:05
Скелетон. Чемпіонат світу 22:20
UA:Спорт 22:35 Схеми. Корупція в
деталях

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:45, 08:00 Kids Time
06:50 М/c «Майлз із майбутнього»
08:05 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ПИЛ»
10:50 Т/с «Мерлин»
12:40 Т/с «Загублені»
15:10, 19:00 Заробітчани
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «ЗАГУБЛЕНА»

ТБ

СЕРЕДА, 6 БЕРЕЗНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:10 М/с
«Ведмеді-сусіди» 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 13:55 Д/ц
«Неповторна природа» 14:30 52
вікенди 15:15 Т/с «Іспанська
легенда» 16:55 Сильна доля 18:20
Тема дня 18:50 Своя земля 19:10
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Габер Микола
Олександрович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Гнап Дмитро
Володимирович 19:49
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Мороз
Олександр Олександрович 20:08
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Богословська
Інна Германівна 20:30 Д/ц
«Мегаполіси» 21:25 UA:Спорт 21:40
Складна розмова 22:15 Д/с
«Шамварі: територія диких тварин»
22:50 Схеми. Корупція в деталях

22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:40 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА»

08:10 «Ух ти show»
08:50 «Бєдняков+1»
09:45 «Вірю не Вірю»
11:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

19:40 LIVE. Ренн - Арсенал. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
21:50 LIVE. Наполі - Зальцбург. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
23:55 Айнтрахт - Інтер. 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра

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
«Кухня По» 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
«Сімдесятники. Леонід Осика»
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»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00

10:04 «Тема дня» 10:32 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00, 12:40,
17:15 «Wise cow» 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Гуцулка Ксеня» 13:44, 21:01 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:10, 14:55
«Світ навколо» 14:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:00 Д/с
«Неповторна природа» 15:30 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16:00
Радіодень «Життя+» 16:30 КіноWall з
Сергієм Тримбачем 17:40 «Своя
земля» 18:12 Т/с «Еліза» 19:23
«Тема дня». (Прямий ефір) 19:52
«Шахтарська зміна» 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:54 «Складна
розмова» 21:24 «Наші гроші» 22:29
«Пліч-опліч»

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

Д/ц «Кухня По» 09:37, 13:02
«Енеїда» 10:04 «Тема дня» 10:32
Д/ц «Неповторна природа» 11:00,
12:40, 17:15 «Wise cow» 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Сімдесятники. Леонід Биков»
13:44, 22:01 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10, 14:55 «Світ
навколо» 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 «Чудова гра»
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема дня».
(Прямий ефір) 19:52 «Букоголіки»
20:18 Лайфхак українською 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:54
«Складна розмова» 21:24 «Спільно»
22:29 «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
«#Скандали_тижня» 05.00, 09.00,
23.00 «Шустрова Live» 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
16.10, 17.10, 18.25 Коментар 18.15
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 23.30
«Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 8 БЕРЕЗНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:50, 23:30 Новини
09:30 Прем’єра. Країна на смак
11:50 UA: Фольк 13:00 Х/ф
«МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ» 17:10
Біатлон. Чемпіонат світу. Спринт
7.5км. Жінки 18:35 Своя земля
19:00, 20:45 Скелетон.
Чемпіонат світу 20:10 Перший на
селі 22:20 Перша шпальта 22:50
Д/с «Шамварі: територія диких
тварин»

1+1
06:00, 07:00 «Одруження
наосліп»
09:00, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20
«Жіночий квартал»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «Ігри приколів 2019»
23:40 «1+1 удома: 8 Березня»
(12+)

ІНТЕР
03.20 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 04.10 «Подробиці»
04.55 «Top Shop» 05.25
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00 «Ранок з

Інтером» 09.10 «Готуємо разом»
10.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ» 12.00 Х/ф
«НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША» 13.30
Х/ф «ДІВЧАТА» 15.30 Т/с «Голос
янгола» 20.00 «Подробиці
тижня» 22.00 Концерт «Серце
- будинок для кохання» 00.20
«Речдок»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:10 Ранок на
підборах
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Х/ф «ПРОЩАЮСЯ
ВОСТАННЄ»
11:30, 15:20 Т/с «Міраж»
16:00, 20:00 Т/с «Я теж його
люблю»
21:00 Головна тема. Вибір
23:00 Музична платформа

СТБ
06:00 Хата на тата 12+
08:50 Х/ф «СКІЛЬКИ В ТЕБЕ?»
11:05 Х/ф «ДРУЖИНА
НАПРОКАТ»
13:40 Т/с «Тінь кохання»
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 22:50 Холостяк 16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
09:15 Х/ф «МЕТОД ХІТЧА»
11:35, 13:05 Х/ф «ПОГАНІ
ХЛОПЦІ»
12:45, 18:45 Факти
14:05 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ 2»
16:55 Х/ф «ХЕНКОК»
19:10 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
21:40 Дизель-шоу 12+

УТ-1

1+1
06:00 «Гроші 2019»
07:00 «Світське життя 2019»

08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Їмо за 100»
10:35, 11:35 «Світ навиворіт - 8»
12:50, 14:05, 15:05 «Світ навиворіт
- 6»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»
23:30 «Світське життя. 2019»

ТБ
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Т/с «Бридке каченя»

СТБ
05:15 Хата на тата 12+
07:05, 23:10 Т/с «Кріпосна»
14:45 Холостяк 16+
19:00 МайстерШеф. Професіонали
12+

ICTV

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
ІНТЕР
05:20, 12:45, 18:45 Факти
02.55 Ток-шоу «Стосується
05:45 Більше ніж правда
кожного» 04.25 «Орел і Решка.
07:30 Я зняв!
Перезавантаження. 3 сезон» 05.15
09:25 Дизель-шоу 12+
«Чекай на мене. Україна» 06.50 Х/ф
«В ДЖАЗІ ТІЛЬКИ ДІВЧАТА» 09.20 10:50, 11:45 Особливості
національної роботи
«Слово Предстоятеля» 09.30 Х/ф
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
«ДІВЧАТА» 11.30 Т/с «Голос
14:55 Т/с «Розтин покаже»
янгола» 16.00 Х/ф «ШАЛЕНО
19:10 Х/ф «СОЛТ»
ЗАКОХАНИЙ» 17.50 Х/ф
21:05 Х/ф «ПРИВИД У БРОНІ»
«ПРИБОРКУВАННЯ
23:10 Х/ф «ХЕНКОК»
НЕПОКІРНОГО» 20.00
«Подробиці» 20.30 «Крутіше за всіх.
НОВИЙ КАНАЛ
Новий сезон» 22.20 Концерт «Моя
душа...» 00.55 Х/ф «БЕБІ-БУМ»
05:35, 07:05 Kids Time
05:40 М/c «Майлз із майбутнього»
УКРАЇНА
07:10 Ревізор. Крамниці
09:05 Таємний агент
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
10:15 Таємний агент. Постшоу
07:30 Зірковий шлях
12:15 Заробітчани
09:40, 15:20 Т/с «Сонячний
14:10 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
листопад»
16:20 М/ф «Рататуй»
17:45, 20:00 Концерт

УТ-1

1+1

УКРАЇНА

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини 09:30 Країна на смак
10:40 Х/ф 12:45 Д/ц «Браво, шеф!»
13:45 Лайфхак українською 14:05
Перший на селі 14:40, 22:00 Біатлон.
Чемпіонат світу. Гонка
переслідування 10км. Жінки 15:35
UA:Фольк 16:35 Своя земля 17:25
Біатлон. Чемпіонат світу. Гонка
переслідування 12, 5км. Чоловіки
18:15 UA:Біатлон. Студія 18:40 Д/ц
«Мегаполіси» 19:10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету. Тарута Сергій
Олексійович 19:30 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету. Богомолець
Ольга Вадимівна 19:49
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету.
Кошулинський Руслан
Володимирович 20:08
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Тимошенко
Юлія Володимирівна 20:30 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром 22:55
Д/ц «Неповторна природа»

06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»
10:50, 13:10, 15:15 «Жіночий
квартал»
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
09:50 Т/с «Я теж його люблю»
13:40 Т/с «Пташка співоча»
17:30, 21:00 Т/с «Мама моєї доньки»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20:00 Головна тема
23:30 Т/с «Гордіїв вузол»

02.40, 20.00 «Подробиці» 03.10
«Орел і Решка. Перезавантаження.
Америка» 04.40, 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3» 05.30
Мультфільм 05.55 Х/ф
«ПРИБОРКУВАННЯ
НЕПОКІРНОГО» 08.00 «Удачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Мегаполіси»
12.00 «Крутіше за всіх. Новий сезон»
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 16.00 Х/ф
«ЖАНДАРМ НА ВІДПОЧИНКУ»
18.00 Х/ф «ЖАНДАРМ І
ЖАНДАРМЕТКИ» 20.30 Х/ф
«ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»
23.05 Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ» 01.05
«Речдок»

18:20 Х/ф «РЕАЛЬНА СТАЛЬ»
21:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
23:30 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ»

МЕГА
06.00, 22.10 Історія криміналістики
06.50 Бандитський Київ 08.15
Гордість України 09.55, 18.50
Прихована реальність 11.35 Їжа
богів 12.30 Любов, ненависть і
пропаганда 14.10, 20.30 За
лаштунками 15.50 Таємнича Аравія
17.50, 23.40 Річкові монстри 00.40
Підроблена історія

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
06:25 Хата на тата 12+
09:00 Страва честі 12+
11:00 Т/с «Тінь кохання»
14:50 МайстерШеф. Професіонали
12+
19:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
06:40 Антизомбі
08:25 Т/с «Відділ 44»
12:15, 13:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
12:45, 18:45 Факти
14:45 Х/ф «ПРИВИД У БРОНІ»
16:50 Х/ф «СОЛТ»
20:35 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
23:15 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап шоу

09:00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018 р.
10:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ВА-БАНК»
16:10 Х/ф «ВА-БАНК-2»
18:10 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
20:00 Х/ф «ВИКУП»
22:05 Т/с «Полювання на
Вервольфа»

ZIK

07.00, 09.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15, 09.15
Перші про головне. Коментарі
10.00 Перша передача 10.35,
22.35, 03.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
К-1
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
06:30 «TOP SHOP»
Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
класику 15.00 Між своїми 15.45
08:10 «Дай лапу»
Сім чудес України 16.00, 17.15
09:10 М/с «Земля до початку часів» Політичне ток-шоу «Народ проти!»
10:00 М/ф «Земля до початку часів 17.00, 19.00 Перші про головне.
2: Пригоди у Великій
Вечір. Новини 18.45 Місто 19.20
Долині»
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00
11:20 «Ух ти show»
Перші про головне. Деталі 22.00
12:30 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
Стежками війни 00.00 Д/ф
14:15 «Орел і Решка. Навколо світу» «Щоденники Другої світової війни:
19:10 «Орел і Решка. Морський
день за днем» 05.35
сезон»
Документальний фільм 06.00
22:00 «Блокбастери»
Євромакс 06.30 Завтра вже
23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло сьогодні
2»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»

ТБ

НЕДІЛЯ, 10 БЕРЕЗНЯ

ІНТЕР

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.05
HARD з Влащенко 13.00, 15.00
К-1
Перші про головне. День. Новини
06:30 «TOP SHOP»
15.15 Між своїми 16.00 Перші
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
про головне. День. Дайджест
17.00 Перші про головне. Вечір.
НОВИЙ КАНАЛ 08:10 «Ух ти show»
08:45 «Бєдняков+1»
Новини 18.00 Перші про
05:50 Абзац
09:25 «Вірю не Вірю»
головне. Вечір. Дайджест 18.30
06:40, 08:00 Kids Time
11:10 «Жаннаодружи»
Джокери 20.00 FACE 2 FACE з
06:45 М/c «Майлз із
13:10 Х/ф «ШАЛЕНЕ ВЕСІЛЛЯ» Тетяною Даниленко 21.00 Перші
майбутнього»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
про головне. Підсумки 21.30
08:05 Х/ф «СІДНІ УАЙТ»
світу»
Політичне ток-шоу «Народ
10:20 Х/ф «ПЕРША ДОНЬКА»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
12:20 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ
Перезавантаження 3»
Другої світової війни: день за
ДІВЧИНА»
днем» 02.05 Художній фільм
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
14:45, 23:20 Х/ф «ДОКИ ТИ
03.30 Історична правда з
СПАВ»
2+2
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift
16:50 Х/ф «МІС
06.30 Європа у фокусі
06:00 Мультфільми
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
ТЕТ
19:00 Х/ф «МІС
09:35 «Спецкор»
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ 2»
06.00 ТЕТ Мультиранок
10:15 «ДжеДАІ»
21:15 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
09.30 Х/ф «ДУММІ - МУМІЯ»
10:55 «Загублений світ»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12:55 Відеобімба
МЕГА
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
14:20 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
06.00, 22.10 Історія
13.00, 19.00 Богиня шопінгу
16:45 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2»
криміналістики 06.45 Бандитська 19:00 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
14.00, 18.00 4 весілля
Одеса 08.10 Гордість України
15.00 Панянка-селянка
РУБІЖ»

СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ
06:00, 22:50 Д/ф «Причинна»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:30 Новини 09:30 Країна
на смак 11:40 Лайфхак українською
11:55 Сильна доля 13:00 Х/ф
15:00 По обіді шоу 16:10 Спільно
16:40 Д/ц «Мальовничі села» 17:25
Біатлон. Чемпіонат світу. Спринт
10км. Чоловіки 19:10
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету. Петров
Володимир Володимирович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Зеленський Володимир
Олександрович 19:49
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Шевченко Ігор Анатолійович 20:08
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Наливайченко Валентин
Олександрович 20:30 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:25 Концертна
програма

09.50, 18.50 Прихована
реальність 11.20 Секретні
території 12.15 Любов,
ненависть і пропаганда 13.55
Ера Хаббла 14.50 Всесвіт Хаббла
15.50 Таємнича Аравія 16.50
Дикі острови 17.50, 23.40 Річкові
монстри 20.30 За лаштунками
00.45 Бандитський Київ

20:45 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ-2»
22:30 Х/ф «СУДДЯ ДРЕД 3D»

07:00, 08:45 Kids Time
07:05 М/ф «Кунг-Фу панда 2»
08:50 М/ф «Рататуй»
11:00 Х/ф «ВІЙНА СВІТІВ»
13:15 Х/ф «РЕАЛЬНА СТАЛЬ»
15:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА»
18:20 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 2»
21:00 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 3»
23:40 Х/ф «ДЗЕРКАЛА»

МЕГА
06.00, 22.25 Історія криміналістики
06.30 Бандитська Одеса 08.15
Гордість України 09.55, 18.50
Прихована реальність 11.35 Їжа
богів 12.30 Любов, ненависть і
пропаганда 14.10 За лаштунками
15.50 Невідомий Китай 17.50, 23.45
Річкові монстри 20.30 Ера Хаббла
21.25 Всесвіт Хаббла 00.50 Теорія
Змови

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Маленький принц»
13.00 Х/ф «КАЗКА ПРО ТОГО,

20.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
21.00 Х/ф «DZIDZIO
КОНТРАБАС»
22.45 Х/ф «СВІНГЕРИ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Порту - Рома. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
07:45 «Сіткорізи»
08:15, 22:50 Ренн - Арсенал. 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
11:05 Наполі - Зальцбург. 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
12:55 Айнтрахт - Інтер. 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
16:05, 18:40 «Шлях до Баку»
16:50 Челсі - Динамо (К). 1/8
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
19:20 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
19:50 ПСЖ - МЮ. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
21:35 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА

2+2

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Пухнасті проти
зубастих»
12.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
РУСАЛКУ»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.15 Х/ф «DZIDZIO КОНТРАБАС»
18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Одного
разу під Полтавою
19.15, 20.15, 21.15 Танька і Володька
22.15 Т/с «Хамелеон» (16+)

ZIK

19:50 Лайфхак українською
13:44 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 Д/ц
«Незвідані шляхи» 15:02 Д/с
«Неповторна природа» 15:32 Д/с
«Таємниці підводного світу»
16:05 «Чудова гра» 17:15
Концертна програма Павла
Табакова «Мій світ» 18:12 Т/с
«Еліза» 19:00 Новини 19:23
«Пліч-о-пліч» 20:05 UA: Фольк
21:00 Концертна програма Марії
Бурмаки «Нове та улюблене»
22:01 #ВУкраїні 22:29 «Схеми.
Корупція в деталях»

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,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
«Поліцейська хвиля» 04.00
«Шустрова Live» 08.00
«ІТ- Документ» 08.05
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «Княжицький» 09.55, 11.00,
НОВА ВОЛИНЬ 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
07:00 «Додолики» 07:15 «Казки 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
Лірника Сашка» 07:30 «Ранок
15.15 «Погода» з Наталкою
«Нової Волині» 09:03 Д/ц «Кухня Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
По» 09:27, 16:34 «Хто в домі
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
хазяїн?» 10:06 Д/ф «Чудова гра» 18.15 Коментар 21.00 Авторська
10:34 Д/ц «Неповторна природа»
програма «Ч/Б шоу» 22.00
11:02 Д/с «Смак сиру» 11:30
«#Скандали_тижня» 23.00
«Енеїда» 12:24 Д/ц «Двоколісні
«Вартові Еспресо» 23.30
хроніки» 12:50 РадіоДень
«Мандруй своє»
«Модуль знань» 13:30, 17:00,

«Розсекречена історія» 15:08
«Радіодень. Книжкова лавка» 16:04
Вистава «Соло для годинника з
UA: РІВНЕ
боєм» 18:04 «Сильна доля» 19:00
Новини 19:16 «Вечір на
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00
Ранкове шоу «Добрий ранок» 09.35 Суспільному» 19:48 Лайфхак
українською 20:08 UA:Фольк 21:00
«Хто в домі хазяїн» 10.00 Д/ф
МузLove з Любою Морозовою
«Чудова гра» 10.30 Д/с
21:30 NeoСцена з Олегом
«Неповторна природа» 11.00 Д/с
Вергелісом 22:04 Д/ф «Сильна
«Смак сиру» 11.30 Кулінарнодоля»
літературне шоу «Енеїда» 12.25
ФУТБОЛ-1
Ранковий гість 12.50 Радіодень
ЕСПРЕСО
«Модуль знань.» Вибране 13.40
06:00 ПСЖ - МЮ. 1/8 фіналу. Ліга
00.00
«Великий
ефір Василя Зими»
Тема
дня
14.10
Публіцистична
чемпіонів УЄФА
02.00, 07.00 «Політклуб Віталія
07:45 Чемпіонат Італії. Передмова програма «Розсекречена історія»
15.05 Радіодень «Книжкова лавка» Портникова» 03.30, 06.30, 16.30
до туру
«#Скандали_тижня» 04.00, 11.05,
08:15 Реал - Аякс. 1/8 фіналу. Ліга 16.00 Вистава 18.00 Д/ф «Сильна
23.00 Авторська програма «Ч/Б
доля» 19.00 Новини 19.15
чемпіонів УЄФА
шоу» 05.00, 21.30 «Шустрова Live»
«Суботня тема» 19.45 Лайфхак
10:00, 22:15 Футбол NEWS
05.30 «Ваша Свобода» 06.00,
10:25 Чемпіонат Англії. Передмова українською 20.05 UA :Фольк 21.00 13.30 «Вартові Еспресо» 08.30
«Муз лав» з Любою Морозовою
до туру. Прем’єра
«Поліцейська хвиля» 09.00
21.30 Неосцена з Олегом
10:55 Челсі - Динамо (К). 1/8
«Культ:Експрес» з Марією Бурмакою
Вергелісом
22.05
Сильна
доля
фіналу. Ліга Європи УЄФА
09.30 «Мандруй своє» 10.00,
12:40 Ювентус - Удінезе. Чемпіонат
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
Італії
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 НОВИНИ
НОВА ВОЛИНЬ
14:25 LIVE. Кристал Пелес 10.05 «PRO здоров’я» з Іриною
Брайтон. Чемпіонат Англії 07:00 «Додолики» 07:15 «Казки
Коваль 12.10, 14.05, 15.10, 17.05,
15:25 Футбол Tables
Лірника Сашка» 07:26 М/с
18.10 Коментар 13.05, 21.00
16:30 Світ Прем’єр-ліги
«Принцеса Сісі» 08:00 «Ранок
«Міжнародний огляд» з Юрієм
16:55 LIVE. Саутгемптон «Нової Волині» 09:33 «Хто в домі
Фізером 14.30 «Успішні в Україні»
Тоттенгем. Чемпіонат Англії хазяїн?» 10:04 «Чудова гра» 10:36 15.30 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
17:55 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
Д/ц «Неповторна природа» 11:04
Свобода 16.05 «Людина і право» з
19:00, 23:25 Топ-матч
Д/ц «Смак сиру» 11:32 «Енеїда»
Борисом Захаровим 19.05
19:20 LIVE. Ман Сіті - Вотфорд.
(нова) 12:30 Двоколісні хроніки
«Суботній політклуб» 20.00
12:55 Радіодень «Модуль знань»
Чемпіонат Англії
«Політичний МаринаД» 22.00
21:25 LIVE. К’єво - Мілан. Чемпіонат 13:35 «Українська читанка» 13:46 «Студія Захід» з Антоном
«Тема дня». Сурдопереклад 14:14 Борковським
Італії

ХТО ХОДИВ СТРАХУ
ВЧИТИСЯ»
14.15 Богиня шопінгу
16.15 4 весілля
17.15 Х/ф «СВІНГЕРИ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Т/с «Хамелеон» (16+)

06:00 Мультфільми
07:55 «102. Поліція»
08:50 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018 р.
09:50 «Шалені перегони»
10:50 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
12:40 Х/ф «ВИКУП»
14:45 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
16:50 21 тур ЧУ з футболу «Динамо»
– «Арсенал-Київ»
19:00 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ»
21:30 Х/ф «ПІДСТАВА»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 VOX POPULI 08.05
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
09.00 Докаz 10.00 Перша передача
10.30 Стежками війни 11.00, 05.05
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
вогнем 12.50, 01.45 Історична
К-1
правда з Вахтангом Кіпіані 13.25,
06:30 «TOP SHOP»
06.00 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
14.20 Політичне ток-шоу «Народ
08:10 «Ух ти show»
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
08:45 М/с «Земля до початку часів» головне. Вечір. Новини 17.15
09:40 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
Прямим текстом з Остапом
11:25 Х/ф «ШАЛЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»
Дроздовим 18.40 Сім чудес України
13:15 «Жаннаодружи»
19.20 HARD з Влащенко 21.00
14:15 «Орел і Решка. Навколо світу» Перші про головне. Деталі 22.00
19:10 «Орел і Решка. Морський
Вижити в Україні 22.35 Джокери
сезон»
23.00 Художній фільм 00.00 Д/ф
22:00 «Блокбастери»
«Щоденники Другої світової війни:
23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло 2» день за днем»

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 2 ч. 07.30
Ранкове шоу 09.00 Д/ф «Кухня
По» 09.35 Хто в домі хазяїн
10.05 «Чудова гра» 10.30, 15.00
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 13.45 Тема дня 14.10
Д/с «Незвідані шляхи» 15.30 Д/с
«Таємниці підводного світу»
16.00 Д/ф «Чудова гра» 16.30
«Хто в домі хазяїн» 17.00, 19.50
Лайфхак українською 17.15
Концертна програма П. Табакова
«Мій світ» 18.10 Т/с «Еліза»
19.00 Новини 19.20
«Пліч-о-пліч» 20.05 Концертна
програма Марії Бурмаки «Нове та
улюблене» 22.00 В Україні 22.30
Програма розслідувань»Схеми.
Корупція в деталях»

23:40 Маріуполь - Чорноморець.
Чемпіонат України

Італії. Прем’єра

UA: РІВНЕ

07.00 М/с «Принцеса Сісі» 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
ФУТБОЛ-1
«Букоголіки» 15.45 Д/ф «Відкривай
06:00 Боруссія (Д) - Тоттенгем. 1/8 Україну» 16.10 Д/ф «Чудова гра»
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 16.40 Д/ф «Хто в домі хазяїн» 17.05
07:45, 12:55 Світ Прем’єр-ліги
Лайфхак українською 17.35 Д/ф
08:15 Маріуполь - Чорноморець.
«Сильна доля» 18.30 Спільно 19.00
Чемпіонат України
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 20.00
10:00, 15:40, 20:15 Футбол NEWS
«Разом» 20.30 Д/ф «В Україні» 21.00
10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
«Бібліофан» з Ростиславом Семківим
Прем’єра
21.25 «КіноWall» з Сергієм
10:55 Львів - Зоря. Чемпіонат
Тримбачем 22.00 UA Фольк
України
12:45, 15:25 Топ-матч
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
13:25 LIVE. Болонья - Кальярі.
НОВА ВОЛИНЬ
Чемпіонат Італії
14:15, 17:45 Футбол Tables
07:00 «Казки, перевірені часом».
16:00 Журнал Ліги чемпіонів
Художній фільм «КОРОЛЬ
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
ДРОЗДОБОРОД» 08:10
16:55 LIVE. Шахтар - Карпати.
«Додолики» 08:30 «Ранок «Нової
Чемпіонат України
Волині» 09:33, 16:43 «Хто в домі
хазяїн?» 10:02 «Чудова гра» 10:36
19:25 LIVE. Олександрія - Олімпік.
Д/ц «Неповторна природа» 11:04
Чемпіонат України
Д/ц «Смак сиру» 11:32 «Енеїда»
21:20 «Великий футбол»
23:00 Сассуоло - Наполі. Чемпіонат (нова) 12:26 Двоколісні хроніки

12:53 Радіодень «Модуль знань»
13:33, 15:05 «Українська читанка»
13:44 «Вечір на Суспільному».
Сурдопереклад 14:10 Д/ф
«Незвідані шляхи» 15:14
«Букоголіки» 15:45 Д/ф «Відкривай
Україну» 16:14 Д/ф «Чудова гра»
17:35 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 22:04
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,
18.05 «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, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 12.10, 14.05, 15.10,
16.05, 17.05 Коментар 13.05 «Студія
Захід» з Антоном Борковським 14.30
«Успішні в Україні» 15.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 19.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 21.00 «Світ цього тижня»
23.30 «Випробування
Раскольникова», передача з циклу
«Метанойя»
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ЗНАЙТИ КЛЮЧИК ДО СЕРЦЯ ЗЛАТИ ПРОСТО —
ТРЕБА ЛИШЕ ВЗЯТИ ЇЇ НА РУКИ
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

У заклади, де живуть сироти, ми ходимо
здебільшого на свята — в день Святого Миколая,
на Різдво, в День захисту дітей. Приносимо їм
подарунки та солодощі. Але найбільше, що
можна зробити для сиріт, — це допомогти їм
знайти сім’ю. Як свідчить практика нашої газети,
розповіді у «Волині» про діток, позбавлених
батьківського піклування, збільшують їхні шанси
потрапити в нову родину. І сьогодні хочемо
розказати про Злату — маленьку дівчинку
із Волинського обласного спеціалізованого
Будинку дитини для дітей з ураженнями
центральної нервової системи та порушеннями
психіки
Тамара ТРОФИМЧУК

ДЕРЖАВА НЕ МОЖЕ ДАТИ
ГОЛОВНОГО — ТЕПЛА
І ТУРБОТИ БЛИЗЬКИХ
ЛЮДЕЙ

У цьому закладі, як правило, небагато відвідувачів.
У Будинок дитини зазвичай
приходять благодійники, інколи — преса, а також ті, хто
хоче усиновити малюка і має
для цього направлення Служби у справах дітей. Решта часу
в сиротинці напрочуд тихо,
хоча мешкають тут 32 особи.
Вихованці закладу поділені
на чотири групи: карантинну
(для новоприбулих), грудну,
першу і другу (найстаршу).
Сюди направляють дітей-сиріт, а найчастіше — так
званих
відмовників,
яких
не захотіли ростити горе-матері: п’яниці або неповнолітні мами. Дітей зреклися
і вони, і їхні родичі, тому історії
мешканців сиротинця багато
в чому схожі. Зазвичай вони
починаються в пологовому
відділенні, де матір пише заяву на відмову від новонародженого. Після цього дитя
деякий час перебуває у лікарні — перш ніж потрапити
в державний заклад, малюк
мусить отримати статус дитини, позбавленої батьківського
піклування, пройти обстеження і дочекатися оформлення документів. Лише опісля
його переводять у Будинок
дитини — такий собі інтернат
для наймолодших сиріт віком
до 4 років.
У них немає ні мами,
ні тата, є тільки вихователька,
няня і медична сестра. Вони,
без сумніву, хороші люди,
але лише троє на всю групу. Хоч сироти у дитбудинку
мають що їсти й хороші м’які
іграшки, самотність читаєть-

ся в їхніх очах. У подальшому ці діти весь час житимуть
у закритих закладах: будуть
там харчуватися, спати, ходити до школи. Навіть у літні
табори згодом поїдуть цілими
класами. Вони постійно перебуватимуть у замкнутому
колективі. І якщо на перший
погляд виглядатимуть такими
ж, як інші, то це далеко не так.
Насправді ці діти інакші. У них
багато внутрішніх проблем
і страхів, які згодом «візьмуть
із собою» у доросле життя, кажуть психологи.
Держава забезпечує їх
харчуванням та одягом. Але
вона не може дати їм головного — тепла і турботи близьких людей, відчуття захищеності та винятковості, яке
дають батьки. Держава також
не може порадити у скрутних
ситуаціях, направити та підказати. Тому, підростаючи, сироти опиняються сам на сам
із життєвими труднощами, які
ламають їхню особистість. Через це їм дуже потрібна сім’я.
НЕПОВТОРНА МИТЬ,
КОЛИ ДІВЧИНКА СЯЄ,
ЯК НОВОРІЧНА ІГРАШКА

Очі не бачать — серце
не болить, кажуть у народі.
Людина справді влаштована
так, що проявляє співчуття
до іншої тоді, коли краще її пізнає. З цієї причини ми завжди приходимо на поміч нашим
близьким, але залишаємося
байдужими до проблем чужих
та малознайомих. Із сиротами
відбувається щось подібне.
Ми знаємо, що ці діти живуть
у дитбудинках, що їм непросто, але не можемо відчути
біль душі конкретного малюка
без сім’ї, бо не бачимо його.
Зовсім інша справа — зустрітися з сиротою віч-на-віч. Тоді
з’являється співчуття і бажан-
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Злата чекає на Маму і Тата.

Вона дуже хороша дівчинка. Її всі люблять.
« Злата
давно стоїть на обліку на усиновлення,

»

хочеться, щоб їй пощастило.
ня простягнути руку допомоги.
Отже, знайомтеся, — це
Злата. На перший погляд
вона абсолютно «домашня»
дитина. Повненька дівчинка,
з «перев’язочками» на руках,
біжить до виховательки, кумедно чеберяючи ніжками.
Коли береш її на руки, вона
обнімає тебе за шию, викликаючи ностальгію за часами,
коли твої діти були маленькими. На свій вік Злата добре
розвинена: самостійно їсть
із ложки, п’є з чашки, сідає
на горщик. Любить дорос-

лих, але може гратися й сама.
Вихователька Тетяна Богачук каже: «З нею немає жодних проблем. Вона слухняна
і все розуміє». Знайти ключик
до її серця просто — треба
лише взяти на руки.
Злата прийшла в цей світ
у новорічну ніч 2017-го, але
не стала подарунком для
своєї мами. Жінка, імені якої
не називаємо в інтересах
дитини, відмовилася від неї
одразу після народження.
«Вона народила Злату і написала заяву про тимчасове
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влаштування, — розповідає
юрист Будинку дитини Оксана Боярчук. — Свою малечу,
до речі четверту за рахунком,
не відвідала жодного разу.
Служба у справах дітей подала до суду про позбавлення
її батьківських прав. Суд задовольнив це клопотання. З тих
пір Злата живе у нас».
На жаль, дівчинка має
проблему зі здоров’ям: одне
око у неї незряче. Візуально
цього одразу не помічаєш,
бо щічки та постійна усмішка створюють враження, ніби
око примружене. Повернути
йому здатність бачити медицина безсила, лікарі кажуть:
можна лише поставити штучний імплант для косметичного ефекту. Через цю ваду
Злата внесена до переліку
дітей на іноземне усиновлення, специфіка якого полягає
в тому, що туди включають
малюків із діагнозами, які
в Україні не лікуються.
Попри це дівчинка часто усміхається. Навіть якщо
трапиться заплакати через
якусь «серйозну» причину (наприклад, показати її ліжечко
в спальні), достатньо взяти
на руки, щоб вона засяяла,
як новорічна іграшка. Коли
Злату кличуть по імені, вона
одразу
біжить
назустріч.
«Дуже хороша дівчинка. Її всі
люблять. Злата давно стоїть на обліку на усиновлення,
хочеться, щоб їй пощастило.
Але найкращий час для цього — до 3 літ. Далі з кожним
роком шанси дитини потрапити в сім’ю зменшуються», —
каже Оксана Ростиславівна.
…Ми часто чуємо слова
підтримки на адресу батьків,
які втратили дітей. Але набагато рідше зустрічаємо людей,
які розділяють горе сиріт, котрі ростуть без мами й тата.
Зайняті власними сім’ями, ми
на них не надто зважаємо. Чи
правильно це? Звертаємося
до всіх, кого хвилює доля дітей-сиріт Волинської області:
ваша підтримка може багато
чого змінити! Давайте не тільки купувати подарунки, а й допомагати їм, знаходити сім’ї.
Зараз чимало подружніх пар
вирушають у Будинок дитини, бо для них це єдиний шанс
пережити радість батьківства.
Доволі часто в ролі усиновлювачів виступають також родини,
в яких уже є одна або кілька дітей. Хочеться, щоб хтось із них
звернув увагу на маленьку Злату. Дівчинку, яка так відповідає
своєму сонячному імені.
Тому сьогодні ми відновлюємо рубрику «Хочу
бути Маминим Сонцем!»,
завдяки публікаціям у якій
4 дітей-сиріт знайшли собі
Тата і Маму. Пишу з великої літери, бо нині ці Тати
і Мами — найщасливіші
люди на Землі. n
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