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Чи не шкодує
тепер італієць,
що покохав
українку?

n Ім’я Волині

З’ЇЗДИВ ТРИ
ВЕЛОСИПЕДИ
І ЗАМІНИВ
СОБОЮ… ЦІЛИЙ
ІНСТИТУТ

Велика любов привела Джорджіо Морану
до Рівного. Чоловік не просто перебрався
до нас, а й відкрив тут кафе. Але одного
дня до нього прийшли «круті хлопці» і
пояснили: давай… 120 000 доларів. Як
законослухняний європеєць він звернувся
до поліції. «Рівненських рейдерів»
затримали. Проте, як то найчастіше буває з
тими, хто має гроші, за два дні… відпустили
додому

с. 15

Ярослав Царук із ВолодимираВолинського побував у сотнях
волинських сіл, щоб записати цінні
нні
свідчення старожилів про Волинську
ську
трагедію
Василь УЛІЦЬКИЙ

Р

Мій перший запис? Це було ще у
1943–му, коли мені йшов 10–й рік. Я
мав один клас освіти, але невідступно
Мав один клас
ходив за одним стрільцем–бандерівосвіти, але
цем, щоб записати пісню, яку він постійно наспівував. Досі її пам’ятаю. Є там
невідступно ходив
такі слова, послухайте (співає): «Украза одним стрільцем–
їно, матінко рідна, за тебе не страшбандерівцем, щоб
на могила і ні довічна тюрма…Сиджу з
записати пісню.
двома товаришами, котрих замучили
кати. А мене взяли засудили навік до
темної тюрми. Над тими вірними сина- живцем людей. Дівчинку, вбиту
ми могили свіжії ростуть»… Я й гімн «Ще розривною кулею. Її братика, зане вмерла України» все життя не тільки стреленого в потилицю…
знав, а й наспівував. Навіть за найгірших радянських часів, коли перебував
Премію «Газети Волинь»
на надстроковій службі у Володимирі–
«За служіння суспільству»
Волинському. Закриюсь, було, десь на імені Степана Сачука Ярослав
Царук отримав у 2015 році.
складі, щоб ніхто не чув, і співаю…
Був малим, але добре пам’ятаю
Закінчення на с.
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Схід
Східноєвропейський
національний університет імені Лесі
Українки
та Природничо-гуманітарний університет імені
Укр
Яна Д
Длугоша в Ченстохові запрошують на навчання за програмою
«Подвійний диплом» (поєднання навчання в Україні
грам
та Польщі) за спеціальностями

«
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К

кривавий конфлікт із
поляками у своєму рідному селі Заболоття
Володимир–Волинського району. Бачив спалених

«МУШУ ЙТИ ДО ЛЮДЕЙ, БО ЦЕ
ІСТОРІЯ, ЯКОЇ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ»
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Протягом першого року навчання у програму закладено
П
вивче
вивчення польської мови. Навчання у польському університеті
за пр
програмою «Подвійний диплом» є БЕЗКОШТОВНИМ. Випускники отримують диплом бакалавра зі спеціальності ЕКОЛОГІЯ
у СНУ імені Лесі Українки та диплом бакалавра зі спеціальності
БІОТ
БІОТЕХНОЛОГІЯ у Природничо-гуманітарному університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові.
Сертифікати УЦОЯО для вступу:
Сер
1) у
українська мова та література, 2) біологія,
3)ге
3)географія або хімія.
Кон
Контактна інформація:
Каф
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища,
м. Л
Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 220,
тел
тел.: (098)75-15-147, (067)41-76-401, (066)74-54-582,
е-m
е-mail: ecology_department@ukr.net
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Дорогі жінки!
Від щирого серця вітаю всіх мам, бабусь, доньок, онучок, подруг із 8 Березня — святом
весни, кохання, краси та надії. Воно дарує нам чудові квіти, перші теплі дні, відчуття щастя.
І для мене особисто, як і для багатьох із вас, 8 Березня зовсім не асоціюється з радянським офіціозом, а передовсім — з весною, оновленням, із щирими вітаннями і гарним настроєм. Це світлий і приємний день. І я хочу побажати, щоб він був по-справжньому теплим
та святковим попри всі складнощі життя.
Ми все подолаємо! Ми врятуємо світ. Це не високі слова, а констатація факту. Адже
ще жодна жінка ніколи не розпочинала жодної війни. Наша місія — дарувати мир, любов,
добробут, тепло та ласку. Ми впораємося із цим завданням, що б не трапилося.
Нині цьому святу і в Україні, й у світі надають нового значення.
Упевнена, що цей день також має нагадувати про права і можливості прекрасної статі. Адже ми, жінки, маємо такі ж права, як і чоловіки, хоча дуже часто навантажуємо себе лише обов’язками…
На моє переконання, жінок має бути більше скрізь — у політиці,
у владних та представницьких органах, у громадській роботі. Адже
саме прекрасна стать приносить в життя мир, красу та добро — те,
чого так не вистачає нам сьогодні.
Зі святом вас, дорогі мої!
Хай збуваються всі ваші мрії!
Переконана: ми здолаємо всі негаразди. Весна обов’язково переможе!
З любов’ю
Юлія ТИМОШЕНКО,
народний депутат України, голова фракції
ВО «Батьківщина» у Верховній Раді.
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Доброго дня
вам, люди!

Фото theworldnews.net.

8 БЕРЕЗНЯ

Чоловіки, тримайте букет перед собою, інакше
принесете коханій віник
Колаж Олександра ДУРМАНЕНКА.

Квіти отримувати
жінкам завжди приємно,
а на 8 Березня — особливо.
Це знають і чоловіки,
і продавці. Якраз про
професійність останніх
і хочеться поговорити

www.volyn.com.ua

Сонце (схід — 6.44, захід — 18.15,
тривалість дня — 11.31).
Місяць в Овні. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Дем’ян, Олександр, Полікарп.
9 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.42, захід — 18.17,
тривалість дня — 11.35).
Місяць в Овні. 3–4 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Іларіон.
10 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.40, захід — 18.18,
тривалість дня — 11.38).
Місяць в Овні, Тельці. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Тарас, Федір.
11 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.38, захід — 18.20,
тривалість дня — 11.42).
Місяць у Тельці. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Анна, Петро, Сергій.
12 БЕРЕЗНЯ

Лариса ЗАНЮК

Пригадую, якось у студентські
роки мені подарували три гвоздики, дві з них першого ж дня почали
в’янути. Аби не накручувати себе
думками про нещирого дарувальника, взялася продовжувати їм
життя, підрізаючи стебла, і помітила, що квіточки… прикріплені
до стебел булавками. Ну, знаєте,
це вже антимистецтво. І ось нещодавно прочитала у блозі відомої
луцької бізнес-тренерки Людмили
Пенцак подібну історію, яку та розповіла з побаченого днями в Луцьку. «Це як реаліті за склом», — описує блогерка, як кремезний чоловік
придбав букет у квіткарки, опустив
його бутонами донизу — і з композиції одразу випало дві квітки.
Здивований покупець «тріпнув» ним
сильніше — і висипалося ще кілька
квіток, стебельця яких мали не більше 7 сантиметрів. Вдома букет навряд чи дожив би до наступного дня,

Сонце (схід — 6.36, захід — 18.22,
тривалість дня — 11.46).
Місяць у Тельці, Близнятах. 6–7 дні
Місяця.
Іменинники: Макар, Степан.

n Погода

Ось так, на жаль, інколи виглядає робоче місце деяких торговців квітами.

оскільки стебла до води не торкались би. Розгніваний, він доволі рішуче й агресивно почав вимагати
свої кошти та ще й шпурнув цей «шедевр флористики» квіткарці в обличчя. Коли ж він пішов, продавчиня
промовила коронну фразу: «Трясця,
треба було на клей садити ці огризки, а не просто повставляти».
Думаю, висновок про порядність

Заплатила
за квартиру і пішла
по валідол
Літня жінка біля сусіднього терміналу
в одному з луцьких банків явно потребувала
допомоги: нервово натискала кнопки,
розгублено озиралася, стиха лаялася,
розстібала гудзики пальта… Її обличчя
пашіло нездоровим рум’янцем не стільки
від духоти, скільки від вартості комунальних
послуг і суми, яку належало сплатити
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

— Вам скільки нараховано? — торкнула мене
за лікоть, все ще сподіваючись, що на її екрані
якась помилка. Спостерігаючи за тим, як металевий ящик довго «жер» мої двохсотенні купюри, жінка вголос розмірковувала, що їй робити.
— Субсидії не дали, бо маю борг. Завжди колись до 20 числа платила, а торік захворіла, всі
гроші пішли на операцію…
Все-таки вирішила, що житло важливіше: мовляв, страшно опинитися десь у підворітні. Радилася із молоденькою банківською працівницею, що
нарешті підійшла, як бути, коли в гаманці всього
2 тисячі, а за січень треба заплатити більш як 4.
А через кілька хвилин та жінка услід за мною зайшла до найближчої аптеки. Біля віконечка довго
називала різні препарати, перепитувала, скільки
коштує одна пластинка таблеток, а потім купила…
валідол за кілька гривень.
Кажуть, у Латвії пенсіонерам дають ліки у кредит. Можна оформити оплату частинами в банку,
якщо загальна сума становить від 30 до 150 євро.
Українці й такої можливості не мають. Торік наші
співвітчизники витратили на медикаменти майже
70 мільярдів гривень. І це при мізерних пенсіях
і зарплатах. То чого ж дивуватися, що ростуть комунальні борги, а люди живуть у страху втратити
житло або життя.

деяких продавців ви й самі вже зробили. А в мене ще дві поради чоловікам. По-перше, носіть квіти, наче
скарб, перед собою, а не як віники —
бутонами донизу. І, по-друге, даруйте їх коханим частіше, а не лише
у свята. Так швидше набудете досвіду, в яких продавців можна впевнено
купувати букети.

n Народне

вистраждане

Я благаю тебе:
не проспи,
Не проґав золотої
нагоди —
Зваб когось до весни,
Бо весною почнуться
городи!
Із соціальних мереж.

n Анекдот
— Іване, що з
тобою?
— Та що… Напали,
гроші всі забрали, зґвалтували…
— Ти хоч запам’ятав, хто це
був?
— Звичайно! Дружину хіба
забудеш?

Жінки насіння купують —
значить, весну почули
Мимоволі завертаю на базарі до розкладок
із кольоровими пакетиками
Катерина ЗУБЧУК

Зі шкільних літ запам’яталася
героїня
повісті
Михайла
Коцюбинського
«Фата Моргана» Меланка. Вона, дружина бідняка
Андрія Волика, все життя
мріяла про землю, плекала думку, що ось-ось
її ділитимуть. І готувалася
до цього. «Полючи на городі в багатого мужика,
не хотіла брати грошей,
а прохала відсипати пшеничним зерном, щоб мати
гарний гатунок пшениці.
Це на насіння, на розвід.
Коли їла яблуко, обережно
вибирала зернятко і сушила на вікні. Воно здасться…
Вона дійшла до того, що,
опинившись на чужому го-

роді, стежила очима, що
можна б узяти на насіння,
і, оглядаючись, потай ламала кращу маківку або зривала жовтий огірок і ховала
за пазуху. В неї в хаті завелося багато всяких вузликів
з насінням…»
В якійсь мірі такою Меланкою почуваюся і я кожного літа, осені, думаючи
про весну, коли настане
пора засівати, засаджувати
грядки. Правда, якщо для
героїні повісті мрія про своє
поле залишилася маревом,
то сьогодні — аби не лінувався землю обробляти.
І насіння в продажу яке хочеш є. Та все ж кожна господиня старається і свого припасти. Ось такі ми, сучасні
Меланки.

Березень у зими
ми
и
кожуха купив,
а на третій день
продав
Мінлива погода цієї пори.
Буває, що на цілий тиждень морози
повертаються, особливо вночі. Але
весну вже не спинити
А за прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Валентини Набоки, 8 березня — мінлива
хмарність. Місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7–12 метрів
за секунду. Вночі місцями пориви —
15–20 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від 2 до 7 градусів тепла, вдень — 7–12 градусів вище нуля.
9-го — хмарно з проясненнями.
Без опадів. Вітер південно-західний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 2 до 7 градусів
тепла, вдень — 7–12 градусів вище
нуля. 10-го — хмарно, часом невеликий дощ. Вітер західний, 7–12 метрів за секунду. Місцями пориви —
17–22 метри за секунду. Температура
повітря вночі — 1–6 градусів тепла,
вдень — 3–8 із позначкою «плюс».
11-го і 12-го — хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ.
Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від
0 до 5 градусів тепла, вдень — 1–6 градусів вище нуля. За багаторічними
спостереженнями, найтепліше 8 березня було 2017 року — плюс 14, найхолодніше — 2006-го — 21 градус морозу.
У Рівному 8 березня хмарно.
Температура повітря — 8–13 градусів
тепла. 9-го — хмарно з проясненнями.
Температура повітря від 4 до 11 градусів вище нуля. 10-го — мінлива
хмарність, дрібний дощ. Температура
повітря — 4–8 градусів тепла. 11-го —
похмуро, невеликий дощ. Температура повітря — від 3 до 8 градусів тепла.
12-го — хмарно, невеликий дощ зі снігом. Температура повітря — 0–5 із позначкою «плюс».

Ведучий рубрики
Олександр
ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–06–66.
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n Ім’я Волині

Василь УЛІЦЬКИЙ

Заболотті загинуло
29 українців і 2 поляки. Не стало тоді двох
моїх троюрідних братів і
двох троюрідних сестер та
їхньої матері. Від поляків ми
ховались у селі Глинянка Любомльського району — там
стояла сотня УПА. А потім
перебрались у Стенжаричі,
де вже й осіли. Таке не забувається ніколи.
А покликала мене в
дорогу до свідків тих часів
неправда про польськоукраїнський конфлікт. У
1989 році начальник районного відділу КДБ опублікував статтю про злочини
«буржуазних націоналістів»
на Володимирщині у роки
війни. Мене вона обурила,
бо ж неправдиво писалось
про мої рідні села. Заїло. І
я написав свою — «Село за
болотом». Редактор районної газети «Слово правди»
Федір Самчук опублікував її.
Після цього до мене почали
звертатись люди: а от у нас
було таке і таке, напиши й
про нас… І я почав їздити по
селах, шукати свідків, записувати їхні розповіді.
Велосипед — найкращий транспорт для таких справ. Заїхав у село,
поговорив із кимось, а
тебе відсилають на інший
кінець — «там живе кум, він
знає більше». Подався. А на
тому кінці ще в якусь вуличку
спроваджують. І так їжджу по
селу. Пішки важко, а машина
не по всіх сільських вулицях
пройшла б. То «другом» став
велосипед. Навіть розмовляв
із ним. Із часом зрозумів, що
планувати експедиції треба
так, щоб дорога в один бік не
перевищувала 100 кілометрів. Більше не витримав би
фізично.
Виїздив на 3–4 дні.
Ночував у того, хто прихистить. Брав із собою
плащ-палатку, їжу на добу
та зошити, в яких усе занотовував. Якоїсь зими за
5 мільйонів тодішніх купонів
придбав доброго кожуха, у
ньому ото і до вас на розмову прийшов… Пам’ятаю,
якось заметіль була така, що
двірники на автомобілях не
встигали вікна чистити. А я
пхаю свого велосипеда. Аж
тут якась машина зупиняється. Виявляється, це мій
син із тестем — на митницю
у справах вирушили. «Тату,
ти? Куди в таку негоду їдеш?»
— «Мушу, сину. Бо то історія,
якої більше не буде. Треба її
ловити». Це розуміння кликало в дорогу за будь–якої погоди. Перегортав якось свої
записи і в зошиті із села Ліски
знайшов таку настанову, яку
сам для себе написав: «Треба
їздити, поки люди живі!»
Часи у 1990-ті були
скрутні, безгрошів’я. Без

У

свого господарства не виживеш. Тому часто мусив
переривати свої пошуки,
щоб посіяти, покосити, змолотити, зібрати
урожай. Усе це мало бути
зроблено. Не міг дозволити
собі, щоб дружина дорікала. І моя Марія, Царство їй
Небесне, жодного разу цього
не зробила. Хоч мене могло і
кілька днів не бути вдома.
В експедиціях за ці
роки я з’їздив три велосипеди. Маю десятки зошитів зі спогадами. Під кожним із них стоїть підпис того,
хто свідчив. Є 170 годин
відеоматеріалів. Допомагав
у пошуках документ з облдержадміністрації, в якому
місцеву владу просили сприяти мені. Тому міг звертатися
до голови сільради, просити
допомоги. Зазвичай люди
ставилися з розумінням. Але,
пригадую, якось зайшов до
однієї жінки, а вона — в крик
і до свого сина: «Ти не знаєш
того чоловіка, нічого йому
не кажи! Бо ще прийдуть
поляки!» Такий страх ще жив
у ній.
«ВОРОГИ ЛЮБЛЯТЬ
УКРАЇНЦІВ
ЗА БАЙДУЖІСТЬ.
Я ВІДМОВИВСЯ БУТИ
БАЙДУЖИМ!»

Коли познайомився із
нині вже покійним директором Інституту українознавства академіком
Ярославом Ісаєвичем,
ми проговорили у Львові
шість годин. Він тримав
мене за руку і казав: «Мені
сниться. Не вірю, що так
може бути, щоб одна людина
проробила таку титанічну
працю. Як?»… Просто вороги
люблять нас, українців, за те,
що ми байдужі. А я відмовив-

Ярослава Царука називають літописцем трагічних сторінок історії
нашого краю.

нема майбутнього в народу, в якого
« Кажуть,
забирають пам’ять. Роблю все, що можу, щоб
цього не сталось…
»
ся бути таким! І продовжував
пошуки до того часу, поки
дозволяло здоров’я. Зараз
усі свої записи та книги
здаю в державний архів та
бібліотеки. Радий, що видав
кілька книг, хоч хотілося б ще
більше.
Я обійшов усі села
Володимир-Волинського
та Іваничівського районів,
частину Турійського. У

Любомльському районі не
побував лише у шести селах — просто не встиг, бо
почав сліпнути. Зараз, на
жаль, майже нічого не бачу…
Коли записував свідчення,
старався не пропустити
жодної скривдженої людини,
якої б національності вона
не була. Все горе і всі біди
перерахував — і українців, і
поляків, і євреїв…

n Довідка «Газети Волинь»

СПРАВЖНІЙ НАРОДНИЙ ПРОФЕСОР
Ярослав Васильович Царук є почесним громадянином міста ВолодимираВолинського, Володимир-Волинського району та Волинської області
Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня. Лауреат премії «Газети Волинь»
«За служіння суспільству» імені Степана Сачука. Автор книг «Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр.», «Відбудова
кафедрального Собору
бо
ору Різдва
Христового», «Володимир–Воод
димир–Волинський у боротьбіі за незалежність» та «Володимирщина
димирщина
у боротьбі за незалежність».
е
ежність».
Ярослав Царук на
народився
ародився
6 березня 1934 рокуу у селі Заболоття Володимир–Волинр–Волинського району. Село,
о
о,
в тому числі і його
рідну хату, спалили поляки. Після
трагічних подій
сім’я перебралась
у Стенжаричі.
Батька забрали в радянську
армію, він поліг
під Віслою. В
11 літ Ярослав
мусив сам орати,
Фото nvip.com.ua.

Закінчення.
Початок на с. 1

Фото Олександра ФІЛЮКА.

З’ЇЗДИВ ТРИ ВЕЛОСИПЕДИ
І ЗАМІНИВ СОБОЮ… ЦІЛИЙ ІНСТИТУТ

Не раз брав участь у
різноманітних українсько-польських семінарах. І бувало, що наші професори не завжди мали
чим відповідати полякам.
А я ставав і говорив, бо
мав факти.
Ще у 1992 році поляки
почали їздити по Волині і ставити пам’ятники
та хрести при дорогах у
наших селах і писати на
них неправдиву інформацію. А ми довго мовчали.
Наприклад, у селі Верба
Володимир–Волинського
району встановили хрест і
написали, що там загинув
161 поляк, про українців —
жодного слова. Хоч насправді цифри такі: 4 убитих поляки і 66 — українців. Навіть
польські історики Семашки,
до яких є багато питань
щодо правдивості, наводять
цифру — 9 загиблих поляків
у Вербі. І таких перекручень, брехні на пам’ятниках
було дуже багато. Кажуть,
що треба знаходити порозуміння на основі правди.
А де ж вона тут? За моїми
підрахунками, у Володимир–Волинському районі під
час польсько–українського
кривавого конфлікту загинуло 1240 українців та близько
700 поляків. Маю свідчення.
Натомість польські джерела
наводять зовсім інші цифри
— 2450 убитих поляків і
69 українців. Отака спекуляція на пам’яті загиблих.
Коли пощастило засісти за архіви КДБ, я був
вражений. Інколи мені,
який про події 40–х років
минулого століття знає з
перших уст, здавалося, що
я… не знаю майже нічого.
Стільки там невідомого, трагічного та героїчного, стільки
доль!
Кажуть, нема майбутнього в народу, в якого
забирають пам’ять. Роблю
все, що можу, щоб цього
не сталось… І думаю, що
ми вистояли, що Україна
буде. Вірив у це завжди,
впевнений і зараз.

косити, рубати дрова. «Не було кому
розвести і нагострити пилку, поклепати косу, привезти і скласти в стіжок сіно. А ще дуже важко було мені
запрягати коней, бо був невеличкого
Одного разу тільки диво
зросту… Одно
під
врятувало п
ід час оранки, коні
мене мало н
не вбили».
Після служби
в армії спросл
лу
бував вступити
до Львівськовстууп
го університету
імені Івана
універс
си
Франка на
а історичний факультет, але безуспішно.
Кілька
б
місяців
пропрацював у
міся
я
шахті
ша в Нововолинш
ську.
Потім трудився
с
на
н військовому хлібозаводі.
У сереб
дині 1970–х років
його відправили на
цілину в Казахстан.
Там завоював авторитет у місцевого
населення тим, що
намагався опанувати казахську

мову, вивчив їхні пісні, які досі пам’ятає
і співає.
Не вступив до КПРС, бо «бачив
багато несправедливості, пияцтва
серед офіцерів, брехливість радянської пропаганди». «Але свої обов’язки
начальника польового механізованого
заводу виконував добросовісно». У
1977–му його звільнили, «бо багато
знав, а головне — не міг мовчати».
Після цього працював слюсарем на
птахофабриці та кочегаром у міській
школі №3. Був серед організаторів
Народного руху у Володимирі–Волинському, активісти якого спочатку збирались у шкільній котельні. З
хвилюванням пригадує свою участь у
«Ланцюгу єднання» 1990 року, коли
стояв із прапором у селі Бабин Рівненської області. Брав активну участь
у відбудові храму Різдва Христового у
Володимирі–Волинському — збирав
гроші, виконував слюсарні роботи. У
1991–1994 роках завідував Державним районним архівом.
Після виходу на пенсію невтомний
Ярослав Царук сів на велосипед і поїхав
до свідків. Завдяки своїй титанічній
сподвижницькій праці став в очах земляків «народним професором», фактично замінивши собою цілий інститут. n
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Погляд
Лариса ЗАНЮК,
редактор відділу освіти і культури
«Газети Волинь»

Обережно:
гра на кредитній
картці
Давно не секрет, що азартні ігри на легкі
гроші поруйнували тисячі життів і родин,
спровадили їх у далекі світи на заробітки,
щоб повиплачувати величезні борги.
Є й інший азарт, у який людина втрапляє
ненароком і в будь-якому віці. От не може
придбати необхідне за зарплату або й
гірше — хворіє і не має на ліки — та бере
гроші в кредит
Банк нараховує спочатку 5 тисяч гривень на кредитну картку, людина їх сплачує, розбиваючи на частини, розповідає усім, як це чудово, бо інакше б
і того не мала, а «добрий дядечко» з фінустанови
нараховує їй уже 10, а тоді 50 тисяч і о, щастя —
«Золота картка» з необмеженими сумами. Людина приймає цю гру із завищеними для неї ставками і не зіставляє зі своїми можливостями, що
цього місяця не зможе розрахуватись вчасно,
бо зарплату затримають або з’являться якісь непередбачувані обставини, а відсоток за кредит,
знай собі, набігає. І настає день, коли «хоч з мосту
та й у воду», або хочеться зупинити землю і зійти.
Тільки ж і це нічого не вирішує — борги все одно
комусь доведеться платити.
Від безвиході деякі громадяни, аби перекрити один кредит, беруть інший, який видається таким незобов’язуючим на перший погляд, як і його
назва — «Швидкі гроші». Вони-то швидкі, але й
пеня за них наростає з фантастичною швидкістю.
За добу не повернете позиченого — і вже винні
подвійну суму. А те, що видають їх будь-кому без
довідок, то потім колектори штурмуватимуть усю
родину. «Моя баба набрала позик у кількох приватних фінансових установах, — пише чолов’яга. — Їй
77 років і вона не усвідомлює, що наробила. Усю
сім’ю підняли на ноги погрозами, потім — усе
село, і приїжджають вечорами, стукають у двері
до неї, залякують, тиснуть на сусідів. Чи мали вони
право давати кредити бабці 77 літ?» Виявляється,
закон не передбачає обмежень за віком.
Якось довелося побачити таку картину: в центрі Луцька молодий чоловік клеїть рекламу про
«швидкі гроші» на дошку оголошень, а жінка старшого віку одразу їх обриває. Після третьої спроби
наклеїти він запитує: «Ви що — хвора?» — «Ага, —
каже, — захворіла відтоді, як узяла такий кредит
і мало не позбулася житла, тому хочу інших від
цього застерегти».
Вихід завжди є. Принаймні українці завжди
його знаходять, не вистрибувати ж з вікна, а треба якось далі жити. Дизель-поїзд Ківерці–Львів —
тому підтвердження. Він нагадує складні 1990-ті,
коли через вклади, які пропали, і невиплату зарплат жінки брали кілька «кравчучок» і їхали на торги. Зараз вони вже стали старшими й отримують
мінімальні пенсії. «Допоможете мені? — запитує
перед зупинкою в Підзамчому пенсіонерка років
70 і пробує жартувати: «Українські жінки — жадібні. Беруть, не думаючи, а потім виявляється, що
рук — дві, а торби — три».
Але одразу ж із сумом зізнається: «Хіба думала, що в такому віці буду курсувати з торбами?
Та коли прийшла платіжка за комуналку вища від
пенсії…» — і, не доказавши, починає плакати. Чоловік помер, діти самі ледь виживають, бо набрали позик, а вона мусить на прожиття городиною
торгувати. І не лише вона, таких півпоїзда, снують
туди-сюди. Благо, дизель пенсіонерам доступний.
Хоч у ньому холодно і тягне з вікон, а дерев’яні
лави випрасовують за 4 години на всі боки, і в туалет тут краще не ходити. Слава Богу, ще є такий
потяг, і слава тим мужнім українцям, які не викидаються з вікон, а їдуть ним і знаходять можливість
вижити. Звісно, ті, у кого кредит, городиною не наторгують. Ті їдуть далі.
Головне, не панікувати. Не боятися погроз колекторів, а звернутися до юристів. І навіть якщо
банк подасть на боржника в суд, не потрібно вважати, що це кінець. За наявності поважних обставин суд може задовольнити заяву про розстрочку
виплати боргу. Шукайте вихід, стукайте в усі двері.
Життя не може закінчитися «виходом» у вікно. n
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Війна проти бідності —
то як другий фронт
«Зараз, коли ми подолали
економічні наслідки
російської агресії, коли
відновлюється зростання
і з’являються реальні
можливості вирішення
соціальних проблем,
ми відкриваємо другий
фронт — фронт боротьби
з бідністю», — наголошує
Президент Петро
Порошенко
Петро БУЛАВА

1 березня 8 мільйонів
пенсіонерів
отримають
дещо збільшені пенсії. Індексація відбуватиметься
на 50% значення інфляції (за даними НБУ — 9,8% у 2018 році)
і на 50% значення зростання
зарплати (за даними Укрстату — 24,7% за третій квартал
2018 року). Усього пенсії в середньому підвищаться на 17–18%.
Це друга індексація пенсій,
яка була здійснена останнім часом. Раніше їх осучаснення відбулося наприкінці 2017 року. Така
індексація пенсійних виплат відтепер проводитиметься щорічно,
оскільки для цього з’явились ресурси, підкреслює Порошенко.
Тим же пенсіонерам, які отримують мінімальну або близьку
до неї пенсію і від індексації виграли небагато, держава компенсує різницю, яка сформувалася
у попередні роки, виплативши
по 2410 гривень: 1205 — у березні і 1205 — у квітні. «Ті, хто одержує пенсію на мінімальному рівні,
вони теж пропрацювали 25–30–
40 літ. Я це знаю, бо зустрічаюся
і дивлюсь в очі пенсіонерам. І ми
мали знайти механізми, які дадуть змогу їм допомогти», — заявив Президент.
Глава держави повідомив, що
за його ініціативи було знайдено
рішення за рахунок легалізації
на пільгових умовах автомобілів
з іноземною реєстрацією, так
званих євроблях. Сума надходжень до Пенсійного фонду склала майже 14 млрд гривень.
У березні стартувала монетизація субсидій. Кажучи простіше — люди отримають допомогу живими грошима. За умов
порівняно теплого лютого цього
року, і такого ж березня, цілком
можливо, що багатьом вдасться заощадити на комунальних
платежах. Закон передбачає, що
залишок отриманої живими грошима субсидії громадяни не повинні повертати і можуть розпорядитись ним як хочуть. Загалом
по Україні субсидії отримують

З
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«Нові робочі місця і високі зарплати — це збільшення відрахувань
до Пенсійного фонду та гідні пенсії».

березні стартувала
« Умонетизація
субсидій.
Кажучи простіше —
люди отримають
допомогу живими
грошима.

»

3 мільйони 700 тисяч домогосподарств, з яких 70% — це пенсіонери.
Варто зазначити, що сам Петро Порошенко каже про те, що
цих підвищень соціальних стандартів недостатньо і замало.
Втім, ще три роки тому і їх неможливо було уявити, тому що,
нагадаємо, Україна у повній мірі
відчула на собі економічну кризу, спричинену російською агресією. Втрата значної частини
промислового потенціалу, торговельна та транзитна блокада
з боку РФ — після такого потужного удару по нашій економіці
влада шукала і знайшла альтернативу російському ринку, який,
як відомо, був традиційним для
українських підприємств. Порошенко забезпечив альтернативу
на ринку Євросоюзу, азійських
країн, і наприкінці 2016 року
вдалося відновити економічне
зростання. Завдяки цьому саме
тепер з’являються кошти для вирішення найгостріших соціальних проблем.
Якщо перелічені заходи з боротьби з бідністю слід розглядати як тактичні, то стратегічне й
остаточне її подолання можливе
лише за умови збільшення темпів
економічного розвитку.
Під час свого другого терміну на посаді Президента Петро Порошенко планує у першу
чергу зосередити увагу на п’яти
напрямках: агропромисловому
комплексі, IT-сфері, індустріальній галузі, логістиці та туризмі.
У кожному з цих секторів

Україна вже зараз має конкурентні переваги. Вони найбільш
привабливі для інвесторів. Але
задамося питанням — що від
того простим людям? Відповідь
тут така: інвестиції призводять
до створення нових робочих
місць. З гідною заробітною платою, що дасть змогу українцям
не шукати високооплачуваної
роботи за кордоном, а знаходити
її вдома. Нові робочі місця і високі зарплати — це збільшення
відрахувань до Пенсійного фонду
та гідні пенсії.
«Що отримає країна в наступні п’ять років? Безпека — це сильна армія. Достойне поважне
місце на міжнародній арені.
Мільярди інвестицій, мільйони
нових робочих місць, ліквідація
розриву між багатими і бідними
шляхом підвищення рівня оплати
праці», — підкреслює глава держави.
Багато хто вважає ці плани
занадто амбітними. Але за минулих п’ять років було зроблено
таке, що здавалось і було складним, а іноді — просто неможливим. Насамперед — Україна
встояла проти держави з найсильнішою армією у Європі —
Росії. Відродила власні Збройні
сили. Підписала Угоду про асоціацію з ЄС та отримала безвіз.
Українська церква має Томос
і стала автокефальною. Багато
хто не вірив, що подібне може
бути, але Порошенко цього добився.
Тому можна сподіватися, що
і завдання боротьби з бідністю
Порошенку до снаги. І Україна
справді стане країною заможних
людей та подасть заявку на вступ
до ЄС і на отримання плану дій
щодо членства у НАТО до завершення другого терміну його
президентських
повноважень
у 2024 році. n

n Пряма мова

ЕПІФАНІЙ, митрополит Київський та всієї України, предстоятель
Православної церкви України, про можливість діалогу з патріархом
РПЦ Кирилом:

«

Яким чином вести діалог, якщо ми перебуваємо у стані війни, якщо вони
не розмовляють тепер навіть із Вселенським Патріархом? А нас вони ж просто
не визнають поки. Я навіть не уявляю, що переді мною сидить патріарх Кирил.
І навіть, якщо чесно, то і не бажав би. Це людина, яка благословляє те, що
відбувається на Сході, де гинуть наші хлопці…
А взагалі я б сказав, що він повинен змиритися з тим, що відбувається
у нашій країні. Це уже незворотний процес. Хоче він того чи ні, буде він
протидіяти чи ні, але ми досягнемо успіху. Це питання тільки часу.

»

www.volyn.com.ua
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n Політика
автори листа та закликають
не віддавати голос «по приколу» за облудну маску корупційного олігарха.
Про нелюбов Зеленського до України говорить і поет
Павло Мовчан. На його думку,
приниження гідності українця — головна ідеологія коміка.

«СПАЛИТЬ І СЕБЕ, І ДЕРЖАВУ»
Фото politeka.net.

Українська інтелігенція виступила проти Зеленського
Соціологічні рейтинги засвідчують
лідерство у президентських перегонах
шоумена, зовсім недосвідченого
в політичних питаннях і з вуст якого
лунають відверті антиукраїнські жарти.
Видатні співвітчизники обурені цим
Орест ПЕТРЕНКО

ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ КРАЇНИ

Володимир
Зеленський
на чолі держави — трагедія
для України. Саме з такими
гаслами виступила українська інтелігенція. Відповідний
лист підписали 27 видатних
діячів культури та науки, зокрема Юрій Щербак, Богдан
Горинь, Юрій Винничук, Володимир Яворівський, Павло
Мовчан, Микола Жулинський,
Олександр Ірванець, В’ячеслав Брюховецький, Ірен Роздобудько, вдова дисидента
Левка Лук’яненка Надія Лук’яненко та інші.
Свою окрему жорстку позицію щодо Зеленського висловив і відомий дисидент
Іван Дзюба. Він зізнався, що
не є прихильником «95 кварталу», тож не може оцінювати творчі здібності шоумена.
Але він поважає точку зору
першого Президента Леоніда Кравчука, «який захоплено казав, що в нього талант
аж іскрить». «Дай Боже, хай
іскрить! Але тільки на сцені.
А як іскритиме на чолі держави, то може і себе спалити,
і державу», — наголосив Дзюба. А втім, письменник сумнівається, що «український
народ обере президентом
своєї вистражданої держави
людину, яка не знає України,
її народу, її історії, культури
і позбавлена політичного мислення».
Лист, що підписали люди,
небайдужі до майбутнього
Української держави, які боролися за українську націю
попри переслідування та ре-

пресії радянського уряду,
спрямований до народу із закликом одуматися.
«Шановна українська громадо, — йдеться в ньому. —
Ми бачимо, як у суспільстві
шириться, наче почесть, захоплення сумнівним претендентом на роль Верховного
Головнокомандувача Збройних сил України. Популярний
артист Володимир Зеленський, якого багато хто помилково асоціює з вигаданим
героєм серіалу «Слуга народу» Голобородьком, усерйоз
претендує на найвищу посаду
Української держави. Що ж.
Це його право. А право людей — знати, хто ховається
за цією театральною маскою».
ОЛІГАРХІЧНА МАРІОНЕТКА

Ще задовго до висунення Зеленського кандидатом
у Президенти було відомо,
хто за ним стоїть. Діячі нагадують: «Не секрет, що кандидат в Президенти Зеленський — це проект одіозного
олігарха Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди
доларів ПриватБанку. І лише
держава врятувала вкладників від втрати коштів, провівши націоналізацію та взявши
на себе фінансові обов’язки
банківської установи, що була
штучно зроблена банкрутом».
Утікач, який спорядив на вибори цілу низку кандидатів,
має за мету «уникнути відповідальності» та «знову президентувати на державному
бюджеті», кажуть українські
інтелектуали.
Вони також нагадали, що
Зеленський, згідно з розслі-

У фільмі — слуга народу, в житті — слуга мільярдера.

секрет, що кандидат у Президенти
« «Не
Зеленський — це проект одіозного олігарха
Ігоря Коломойського, який розікрав мільярди
доларів ПриватБанку.
дуванням програми «Схеми»,
на п’ятому році війни заробляє чималі кошти в Росії
та навіть отримує фінансування на свої проекти з бюджету
держави-агресора.
«Товариство!
Закликаємо усвідомити, що кандидат у Президенти Володимир Зеленський — це зовсім
не смішно. Бо не може бути
смішним те, що несе трагедію
для України. Зеленський усім
своїм способом життя, офшорами, інформаційним і бізнес-ресурсом залежний від
Коломойського, його телеканалів, режисерів, політтехнологів і юристів», — наголошується в листі.
АНТИУКРАЇНСЬКА
ПОЗИЦІЯ

Володимир
Зеленський
у своїх жартах відверто
висміює наш народ. Варто
лише згадати, як він насміхався зі святих для українців
речей: мови, Томоса про автокефалію і з України як такої,
порівнюючи її з порноактор-

n У номер!

Ольга БУЗУЛУК

равоохоронці
негайно прибули на об’їзну дорогу біля Ковеля,
де виявили двох дітей віком
9 та 10 років і небайдужих громадян, які, помітивши їх, зателефонували на «102». Патрульні поспілкувалися з юними
мандрівниками і з’ясували, що
ті втекли з реабілітаційного

П

Відсутність
політичного досвіду Володимира Зеленського його прихильники
аж ніяк не вважають недоліком. Для порівняння вони
постійно акцентують увагу
на 40-му президенті Сполучених Штатів Рональді Рейґані.
Однак колишній дисидент
і лауреат Національної премії
імені Тараса Шевченка Богдан
Горинь назвав це порівняння
недоречним. Адже президент США пройшов тернистий шлях у політиці до того,
як очолити державу. Він, будучи губернатором штату Каліфорнія, уже мав власний погляд на Росію та на відносини
Сполучених Штатів з іншими
країнами. Тоді як Зеленського у питаннях міжнародної
та внутрішньої політики Горинь називає абсолютним
невігласом. Він нагадав, що
комік у шоу-бізнесі проявив
себе як людина, котра зневажає народ, серед якого живе,
його історію та героїв. «Дивно, як він хоче представляти
на найвищому державному
рівні країну, до якої він не має
симпатії», — заявив Горинь.
Зеленський не може бути
Президентом,
запевняють
українські діячі. «Він не готовий керувати державою,
військами, нічим. І керувати
за допомогою планшетів або
питати народ, хто стане в нього директором СБУ, — це просто блюзнірство і сміху варте», — підсумував дипломат,
доктор медичних наук Юрій
Щербак.
Українські
інтелектуали,
які мають численні нагороди
за видатні досягнення перед
державою, закликали кожного громадянина поставитись
до свого вибору відповідально, обміркувати його наслідки. За нинішніх соціологічних
розкладів цінним є кожен голос. І саме від волевиявлення
кожного українця залежить
доля всієї країни. n

n Пряма мова

ЙШЛИ ДО МАМИ ПІШКИ,
ХОЧА ДОРОГА ДАЛЕКА
«Двоє хлопчиків
зупиняють попутні
автомобілі на трасі
Ковель — Луцьк, потрібна
допомога поліції», — таке
повідомлення днями
отримали інспектори
міста залізничників

»

кою. Комік постійно виставляв
українців в образі дурнуватих
«хохлів-салоїдів», а також заявляв зі сцени, що гасло «Слава Україні!» — то для галицьких туалетів.
Крім того, Зеленський
принижувався
перепросинами в путінського ката Рамзана Кадирова та справді
вважає, що слід добиватися
миру, ставши перед Путіним
на коліна.
Не забули в листі пригадати й цинізм «95 кварталу» щодо революційних
подій 2014 року. Коли жартівники знущалися з людей,
які на Майдані ризикували
життям, захищаючи європейський вибір України: «Якщо
беркутівцям видати ебонітові
палички, а мітингарів одягнути в шерстяний одяг, так ми
зможемо добувати електроенергію», — видали вони тоді
зі сцени.
«Обрати цю людину Президентом — означає перетворити Україну на об’єкт кпинів
для всього світу», — вважають

ЗЕЛЕНСЬКИЙ — НЕ РЕЙҐАН

центру міста Ковеля і пішли
до свого села Кухарі Ковельського району, до якого 50 кілометрів. Один із хлопців був
без верхнього одягу.
Інспектори заспокоїли малолітніх, провели профілактичну розмову та переконали, що
їм краще повернутися. Коли ж
сімейні проблеми залагодяться, то підуть додому. Брати послухали патрульних і поїхали
з ними в центр, де їх уже розшукували.
На жаль, хлопці сумують
за домом, звідки їх забрали,
оскільки мати зловживає алкоголем. Вирішується питання, щоб
передати дітей батькові. Цією
проблемою займається підрозділ ювенальної превенції. n

ЗАКОРТІЛО ПОВЕРНУТИСЯ
НА НАРИ
Прокурори Луцької місцевої прокуратури
підтримали публічне обвинувачення
у кримінальному провадженні про
вчинення 51-річним мешканцем села
Воротнів Луцького району розбійного
нападу на місцевий магазин
Наталія МУРАХЕВИЧ

к уже «Волинь» повідомляла, торік,
18 грудня, надвечір раніше судимий
за зґвалтування та вбивство чоловік, одягнувши на голову балаклаву та погрожуючи пістолетом продавцю, заволодів 50 гривнями і пачкою цигарок. Невдовзі нападника затримали.
Луцький міськрайонний суд визнав його
винним у вчиненні розбою (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України) і призначив покарання у вигляді трьох із половиною років
позбавлення волі. n

Я

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
перший віце-спікер Верховної
Ради України, про обіцянку
Юлії Тимошенко повернути
всі заощадження вкладників
Ощадбанку СРСР:

« »

А чому пообіцяла повернути тільки вклади СРСР?
Давайте й СРСР повернемо, чого вже там…
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n Із перших уст

Олександр МОРОЗ:
час відновити соціальну справедливість
Перебуваючи 27 лютого
у Ковелі, кандидат у
Президенти України,
лідер Соціалістичної
партії провів низку
зустрічей із виборцями,
відповів на запитання
місцевих журналістів,
спілкувався з іноземними
спостерігачами на
виборах. Головною
темою візиту відомого
політика на Волинь
стала презентація його
передвиборної програми
Сергій ОСТАПЕНКО
Лідер Соцпартії категорично проти продажу землі.

воє основне завдання на
посаді очільника країни
Олександр Мороз вбачає у зміцненні, захисті і розвитку України як суверенної,
демократичної, соціальної і
правової держави. Для досягнення цієї мети найперше, що
треба зробити після виборів,
вважає Мороз, — ухвалити
уточнену редакцію Конституції, скасувавши в ній інститут
президентства у його нинішньому вигляді, що дасть змогу
докорінно змінити стару систему управління. Наразі адміністративна система в Україні
є середовищем корупції. І так
триватиме й надалі, підкреслює політик, поки владу на місцях не будуть здійснювати ті,

С

виборці врешті-решт припинять
« Якщо
вірити популістам, натомість підтримають
програми справжніх державників, суспільство
отримає реальний шанс відновити соціальну
справедливість.

»

кого виберуть люди і кого зможуть контролювати.
Передвиборна програма
Олександра Мороза передбачає принципові зміни порядку
соціального захисту. Йдеться
насамперед про те, що саме
поняття «соціальна держава»
повинно стати не лише нормою Конституції, а мати реальне втілення на практиці, що в
підсумку позитивно позначить-

ся на життєвому рівні кожного
громадянина. «Соціальна держава — це не субсидії, які нині
отримує 60 відсотків населення і які є паплюженням самої
ідеї соціальної справедливості.
Соціальні гарантії з’являться
лише зі зростанням економіки
країни», — наголосив політик.
Важливу запоруку розбудови сильної економіки Олександр Мороз вбачає в ефек-

тивній боротьбі з корупцією,
зловживаннями
чиновників,
особливо у вищих ешелонах
влади. Вже за 3–4 роки реалізація економічної частини його
програми дасть змогу зробити
ринок України найпривабливішим для капіталовкладень
і наймасштабнішим у Європі.
Аби корупція і чиновницький
рекет не гальмували соціально–економічний розвиток
держави, Мороз виступає за
впровадження спеціального
трибуналу для розгляду відповідальності посадовців за
геноцид українського народу в
1991–2018 рр.
Лідер Соцпартії категорично проти продажу землі. Сьогодні, вважає політик, людей
фактично насильно витісняють
зі своєї країни, а національне
багатство намагаються розпродати. Через соціальні й
економічні негаразди мільйони
наших земляків побираються
світами у пошуку заробітків.
Власний розвинутий агропромисловий комплекс допоможе
нам зберегти робочі місця, а
селу поверне перспективи й
упевненість у завтрашньому
дні, наголошує Олександр Мороз.
Торкаючись болючої для
кожного українця теми війни,
Олександр
Олександрович
зазначив, що його дії як Пре-

зидента будуть спрямовані на
припинення кровопролиття на
Донбасі, повернення всіх територій включно із Кримом під
юрисдикцію України. Політик
вважає, що в Мінських угодах є
«ключ» для встановлення миру,
початку консолідації суспільства, об’єднання територій
країни. Це — окремий статус
регіонів. Саме нова система
влади разом із проголошенням нейтрального статусу нашої держави на основі референдуму створює ефективну
базу переговорів на Сході і
Заході. Це дасть змогу відновити мир без жодних поступок
щодо суверенності України,
без крові й нових жертв, переконаний лідер соціалістів.
Коментуючи перебіг нинішніх виборчих перегонів, Олександр Мороз порадив волинянам критичніше ставитися
до популістських обіцянок окремих кандидатів. Як приклад,
послався на численні білборди, з яких екс–прем’єрка Юлія
Тимошенко клянеться, що в
разі обрання її Президентом
удвічі знизить ціни на газ. «Ціни,
звісно, можна знизити, — наголошує Мороз. — Але навіщо
перед цим їх було підвищувати
у дев’ять разів?» Якщо виборці
врешті–решт припинять вірити
таким популістам, натомість
підтримають програми справжніх державників, суспільство
отримає реальний шанс відновити соціальну справедливість
в Україні, переконаний лідер
Соцпартії, який іде на вибори
з гаслом «Як голосуєш — так і
живеш!» n

■ Новини краю

ПОЛІСМЕН
ЗІ СЛУЖБИ ПОТРАПИВ
ДО ЛІКАРНІ
Минулої суботи у селі
Тростянець Ківерцівського
району сталася дорожньотранспортна пригода за участю
БМВ X5, за кермом якого
перебував 42-річний житель
Луцького району, та службового
автомобіля Ківерцівського
відділу поліції «Ісузу Д-Maкс»
Віктор ГОМОЛЬ

а місце події одразу ж виїхало
керівництво поліції області та
району, співробітники відділу
інспекції з особового складу і слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що екіпаж сектору реагування патрульної поліції під час
патрулювання на автодорозі в селі
Тростянець виявив автомобіль БМВ
X5, який, порушуючи правила обгону, створював аварійну ситуацію і наражав на небезпеку інших учасників
дорожнього руху. Правопорушник не
виконав законної вимоги поліцейських про зупинку. Під час переслідування він, не увімкнувши покажчик
повороту та не впевнившись у безпечності маневру, повернув ліворуч
і спричинив дорожньо-транспортну
пригоду.
У ДТП постраждав 43-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції. Його госпіталізували в
районну лікарню. Водій БМВ X5 та
поліцейські пройшли освідування на
вміст алкоголю в крові, яке показало,
що вони не були в стані сп’яніння. За
цим фактом слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального
кодексу. n

Н

ВОЛИНСЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ ДОВЕЛИ
СВІЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
У місті Чернівці проходив чемпіонат із пожежноприкладного спорту у приміщеннях та чемпіонат ДСНС
України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях
(серед чоловіків та жінок), з яких наші земляки
повернулися з абсолютною перемогою
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

о складу команди волинян увійшли Олександр Андрійчук, Андрій Римар, Роман Божук, Дмитро Герасименко та
Вадим Лучинський, а також Юлія Гаврилюк та Анастасія
Сафатюк. Окрім колективної перемоги, абсолютний результат
продемонстрував Роман Божук у подоланні 100-метрової смуги з перешкодами. Другим фінішував теж волинянин — Андрій
Римар, який здобув також срібло у підйомі штурмовою драбиною. У подоланні 100-метрової смуги не було рівних Юлії Гаврилюк. Вона виборола першість і в підйомі штурмовою драбиною та двоборстві. Другим серед юнаків у підйомі штурмовою
драбиною фінішував учень Луцької школи № 15 Максим Приказюк і став призером у цьому виді змагань. n

Д

ВІД ОТРИМАНИХ ТРАВМ ВОДІЙ
ЗАГИНУВ
5 березня о 15-й годині на автодорозі Київ–Ковель,
поблизу Рокитного, сталася дорожньо-транспортна
пригода за участі автомобіля ВАЗ та вантажівки ДАФ
Валентин СІМЧУК

а місці події, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, слідчо-оперативна група встановила,
що водій «Жигулів», 46-річний уродженець Волинської
області, з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ДАФом. Від удару вантажний тягач
відкинуло у кювет.
Легковий автомобіль понівечило, а тіло водія, який загинув
від отриманих травм, рятувальники діставали за допомогою
спецтехніки.
За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. n

Н

Фото rivne1.tv.

ЗГОРІВ ПОЇЗД
«САРНИ–ЗДОЛБУНІВ»
На щастя, обійшлося без людських
жертв
Олена ВОЛИНЕЦЬ

березня о 16.40 до Служби порятунку Рівненщини, інформує сайт відомства, за
номером 101 надійшло повідомлення про
пожежу у потязі сполученням Сарни–Здолбунів поблизу села Немовичі Сарненського
району. На місце виклику негайно було направлено чергове відділення рятувальників 8-ї
державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни, а також сільську пожежну команду.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогнем охоплено машинне відділення
(на фото). Евакуювавши всіх пасажирів, вогнеборці одразу почали гасити осередок загоряння. Було залучено 2 одиниці спецтехніки
ДСНС та 8 чоловік особового складу рятувальників, а також пожежний потяг. Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих,
на щастя, немає. n
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СХОВАВ ГОЛОВУ В ПІСОК
Анатолій Гриценко побоявся прийти на засідання слідчої
комісії, яка звинувачує його в руйнуванні армії
Віктор ПОЛІЩУК

станнім часом ми особливо часто обговорюємо трагічні дні п’ятирічної давнини — початок
ініційованих Росією подій
у Криму та на Півдні і Сході України, які завершилися
окупацією півострова й воєнною агресією на Донбасі…
Згадували про це й на черговому засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної
Ради щодо фактів розкрадання у Збройних силах України
та підриву обороноздатності
держави в період з 2004 по
2017 роки. Адже саме руйнація нашої армії стала однією
з головних причин трагічних
подій 2014–го. Москва добре
знала, що Україна не зможе
дати гідну відсіч, бо на той
час ЗСУ цілеспрямовано розвалювали зсередини впродовж багатьох років. Тобто
не лише за президентства
Віктора Януковича, а й раніше — коли міністри-псевдопатріоти похапцем розкрадали й розпродували військову
техніку та озброєння.
На засідання комісії були
запрошені колишні керівники
Міністерства оборони — для
надання свідчень про зняття з озброєння армії діючих
зразків зброї. Не прийшов
ніхто. «Рефлексивно відреагував один — Анатолій Гриценко, який зараз за збігом
обставин балотується на
пост Президента. Він сказав, що у нього немає часу»,
— повідомив голова ТСК, народний депутат від фракції
Блоку Петра Порошенка Іван
Вінник.
Він також зазначив, що
Гриценко висловив готовність надати відповіді на всі
запитання у письмовій формі. Комісія неодмінно скористається таким шансом і
надішле екс-міністрові відповідні запити. Адже саме з
трирічною роботою Гриценка
на чолі Міноборони пов’язане
найбільш масштабне «розтринькування» майна української армії за весь час незалежності.
На засіданні ТСК Вінник
змалював схему розкрадання армійського майна на прикладі продажу зенітно-ракетного комплексу С-300. «Ми
маємо договір комісії, згідно
з яким комплекс, який насправді був цілком діючим,
був знятий з бойового чергування. Якщо судити за документами, то він нібито був розібраний на запасні частини й
відповідно уцінений до рівня
8 мільйонів гривень», — розповів нардеп.
Тобто на той час, за курсу
5 гривень/долар, ціна комплексу нібито становила 1,6
мільйона доларів. Далі списаний за такі кошти ЗРК був
переданий для реалізації
компанії «Укроборонсервіс»,
що є державним підприємством у складі «Укрспецекспорт». Це відбулося у 2006

О

Як Покровський
змусив владу
воювати з гральним
бізнесом у Луцьку
І електронні рукописи не горять: ось що писав Дмитро Гнап на адресу
Анатолія Гриценка у 2014 році, а сьогодні заявляє, що знімає свою
кандидатуру на його користь у президентській гонці.

році, коли міністром був саме
Анатолій Гриценко. Щоправда, договір був підписаний
його заступником Володимиром Терещенком, який діяв
на підставі довіреності Міністерства оборони.
«Гриценко видав довіреність на Терещенка, який підписав договір на комплекс
С-300, котрий було передано
для реалізації на зовнішньому ринку спецекспортером,
який уклав офіційний конт-

тричі подумала, перед тим,
як атакувати нашу державу.
Варто зазначити, що за
результатами засідання слідчої комісії Генпрокуратурою
було відкрито кримінальне
провадження. Також цією
справою займається Державне бюро розслідувань.
Там сходяться на думці, що
саме тодішні дії керівництва
Міноборони призвели до
жахливого стану нашої армії у
2014 році — під час російської

факт періоду міністра Гриценка —
« Кричущий
розпил на брухт балістичних ракет «Ельбрус».
Якби вони залишилися в Україні, зазначають
експерти, Росія ще б тричі подумала, перед тим,
як атакувати нашу державу.

»

ракт із Міністерством оборони Республіки Казахстан за
ціною 23 мільйони 600 тисяч
доларів», — розповів нардеп.
Таким чином через «правильного» заступника підписувалися десятки, якщо не
сотні подібних договорів, а
держава втрачала зброю, яка
виявилася вкрай необхідною
Україні на момент російської
агресії.
У результаті техніку віддавали буквально за копійки. Наприклад, броньовані
машини піхоти продавали
за кордон по 63 тисячі гривень за одиницю, тоді як
ринкова ціна БМП становить
близько 200 тисяч доларів.
За безцінь збували й танки та навіть бойові літаки.
Кричущий факт періоду міністра Гриценка — розпил
на брухт балістичних ракет
«Ельбрус». Якби вони залишилися в Україні, зазначають експерти, Росія ще б

агресії в Криму і на Донбасі.
А Генпрокурор Юрій Луценко
навіть не виключив, що може
йтися про державну зраду.
Адже протягом понад десяти
років майно армії розкрадали
настільки системно, що мимоволі виникає запитання, чи
не керували цим процесом з
єдиного центру.
Але чомусь той же «правдоруб» Анатолій Гриценко,
який так опікується своєю
репутацією, відмовився прийти на засідання комісії і пояснити «збіг обставин» — як
так вийшло, що за 10 років,
три з яких він був міністром
оборони, в Україні не залишилося техніки для захисту
від агресора. А у його дружини з’явилися п’ять квартир у
Києві, кілька земельних ділянок та скромна «дача» площею 374,4 кв. м по сусідству
з Рінатом Ахметовим, про яку
розповіли у своєму розслідуванні журналісти телеканалу
«24»… n

Депутати міської ради підтримали
ініціативу Андрія Покровського щодо
боротьби з цим ганебним явищем
в обласному центрі Волині
Руслан ПИЛИПЧУК

е сталося у середу,
27 лютого, під час засідання чергової сесії
Луцькради.
Відповідно до проекту
рішення, підготовленого
Андрієм Покровським, влада звернеться до Луцького
відділу поліції ГУНП Волині
та Головного управління
Державної фіскальної служби в області щодо здійснення перевірки наявних
об’єктів грального бізнесу.
Окрім цього, таку ж
перевірку проводитимуть
працівники департаменту муніципальної варти
та управління розвитку
підприємництва і рекла-

Ц

Нагадаємо, що телеканал «Аверс» оббрехав
Андрія Покровського,
заявивши, що він нібито
причетний до грального
бізнесу в Луцьку. Своєю
чергою депутат сказав,
що «укропівський» телеканал виливає на нього тонни
бруду, оскільки він не прогинається під владу.
Згодом журналістка
«Аверсу» Наталка Поліщук визнала, що Покровський і справді не займається
таким бізнесом. Вона брала в
нього коментарі з цього приводу, але сама заплуталася
в аргументах і погодилася,
що обранець громади не має
стосунку до казино.

рада несе відповідальність за реалізацію
« Міська
цього проекту, якщо вона зацікавлена у тому,
щоб боротися з таким ганебним явищем.
»
ми. Вони повинні виявляти порушників та інформувати про їхню діяльність
відповідні органи. Водночас у засобах масової
інформації будуть оприлюднювати перелік власників та
адреси нежитлових приміщень і споруд, які використовуються як об’єкти
грального бізнесу.
«Цим проектом рішення я розв’язую владі руки:
йдіть та боріться з гральними закладами, закривайте їх. Міська рада несе
відповідальність за реалізацію цього проекту, і ми
побачимо, чи дійсно вона
зацікавлена у тому, щоб
боротися з таким ганебним
явищем», — коментує Андрій Покровський.

У тому, що Андрія Покровського свідомо поливають брудом, переконана
лідерка місцевої «Самопомочі» Юлія Вусенко, яка
під час сесійного засідання
зазначила, що інформаційна атака на депутата
відбувається через його позицію. Вона вважає сюжети
«Аверсу» політичним тиском
на Покровського з боку
представників УКРОПу.
Цікаво, що підтримав
Андрія Покровського один із
лідерів провладної більшості
Луцької міської ради «укропівець» Борис Смаль. Він
зазначив, що проект рішення, який запропонував його
колега, потрібен, особливо
якщо дасть змогу врятувати
хоча б одного ігромана. n
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n Політична реклама

Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ:
«Українці — не бідні, вони — обкрадені»
Фото volyn.svoboda.org.ua.

Минулої неділі Волинь
відвідав кандидат
у Президенти від
об’єднаних сил
націоналістів Руслан
Кошулинський
(на фото), він мав
велелюдні зустрічі в
Луцьку та Горохові

Волинь
l Скрипку від Асії Ахат отримала у подарунок юна вихованка Луцької музичної школи
№ 1 імені Фридерика Шопена
Соломія Федотова. Дівчина з багатодітної родини грає вже 6 років.
Відома співачка та скрипалька відвідала заклад, де спілкувалася з маленькими музикантами і привезла
у подарунок музичні інструменти.
Окрім цього, ще два інструменти
залишились у музичній школі. Діти
зіграли для іменитої скрипальки
композицію. У відповідь Асія Ахат
запропонувала їм виступити на
своєму концерті у Луцьку.
l По 7 тисяч гривень президентської стипендії отримуватимуть двоє спортсменів з
Волині: бронзова призерка Чемпіонату світу 2018 року з вільної
боротьби Юлія Ткач та її тренер
Олександр Ткач. Відповідний указ
підписав Петро Порошенко.
l Іменну поштову марку отримав відомий хірург з Волині
Ростислав Валіхновський. Про
це він написав на своїй сторінці в
Instagram. «Відтепер маю іменну
марку. Офіційно від Укрпошти.
Друзі, дякую за оригінальний подарунок», — йдеться у повідомленні.
l 9 гектарів землі, в тому числі
молодий ліс, вигоріло на Ківерцівщині через паліїв сухостою.
Про масштаби біди поблизу села
Дерно повідомив сільський голова
Олександр Гуч. Каже: те, що зайнялося за секунди, гасили понад три
години.

Цей

День
в історії
березня
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вій візит на Волинь
політик розпочав із
покладання квітів до
пам’ятника волинським Героям Небесної сотні в Луцьку, серед яких — члени Ківерцівської та Любешівської
«Свободи» Василь Мойсей
та Едуард Гриневич. 5 років
тому Кошулинський був серед
тих, хто рятував поранених
майданівців і особисто виносив тіла загиблих. А потім, як
віце–спікер парламенту, взяв
на себе відповідальність скликати позачергове засідання
Верховної Ради та прийняти
доленосне рішення про відкликання з вулиць «Беркуту»
і припинення кровопролиття.
Йому вже судилося керувати країною — і він не схибив. А через рік, у лютому
2015–го, склавши присягу,
пішов артилеристом на війну
з російським агресором. Відвойовував Україну від Станиці Луганської до Маріуполя.
Останнє місце служби — Попасна. Про всі ці події з особливим щемом згадували під
час зустрічі з Кошулинським
мешканці патріотичної Горохівщини, серед яких були
і воїни АТО. Поспілкуватися
з націоналістом прийшло
стільки охочих, що в залі не
вистачило місць.
— У світі поважають сильних, — каже Руслан Кошулинський. — Маєте сильну
армію та дієві інститути — вас
поважатимуть і на Заході, і

С

на Сході. Інакше — порвуть
на шматки. Світ сміявся з
України, коли вона наївно
віддала свою ядерну зброю,
відмовилася від стратегічних
озброєнь. Без могутньої армії нам нічого не світить. Але
вона неможлива без сильної
економіки. Якщо казна порожня через корупцію та неефективну державну політику — нам не стати сильними.
Мусимо повернути українців
із заробітків на Батьківщину
і відкрити всі можливості для
їхньої самореалізації. Маємо
цінувати кожного інвестора і
усунути паразитів–олігархів з
економіки та політики…
Говорив, читаючи в очах
присутніх десятки запитань,
як позбутися злиднів і протистояти озброєному до зубів
ворогові, для якого нинішня
влада не закрила бізнес і не
розірвала
дипломатичних

відносин. Прикро було чути,
що на армійській службі і в
1987, і в 2015 роках йому довелося стріляти з такої ж, уже
застарілої гармати.
— Українці — не бідні, —
зазначає Руслан Кошулинський. — Українці обкрадені
приватними монополіями. За
роки незалежності з країни
виведено 154 мільярди доларів США. Навіть під час війни,
коли товар вважається найбільш знеціненим, державне
майно продається…
Ще 2014–го, коли «Свобода» була в парламенті,
Кошулинський спільно з іншими
депутатами–націоналістами внесли законопроект, аби військовий збір
вираховувався з доходів
багатіїв. Такий закон досі не
прийняли. Необхідною умовою успіху країни він називає
усунення олігархів від управ-

Навчився читати за «Кобзарем»,
а вірші Шевченка врятували життя
10 березня 1914 року в селі Буяни нині Луцького
району народився Микола Куделя (на фото),
культурно-освітній і громадський діяч,
збирач шевченкіани
Марія ФІЛОНЮК,
науковий співробітник
Волинського
краєзнавчого музею

ій прадід з’явився на світ у
селянській сім’ї. З дитячих
літ захопився творчістю Тараса Шевченка, який став дороговказом на все життя. Воно й не
дивно, адже в школі діти вчилися
грамоти за «Кобзарем», що був єдиним підручником.
14–річним Микола Куделя став
активним членом сільського осередку товариства «Просвіта». Відтоді почав збирати книги та формувати свою першу шевченкіану. На
жаль, під час Другої світової війни
вона була знищена. У 18 літ хлопець
вступив в ОУН, за що 1939 року був

М

пора зрозуміти, що на виборчих
« Людям
дільницях вони — працедавці. Вони наймають
владу для роботи на себе.
»

арештований польською поліцією.
Після 22 днів слідчого ізолятора через відсутність прямих доказів його
відпустили.
Щойно прийшли совєти, Куделю
знову запроторили у в’язницю. Сфабрикували «потрібні» звинувачення
і дали 10 літ. У цей час починається
німецько–радянська війна. Енкаведисти отримують наказ ліквідувати
в’язнів. Миколі Куделі дивом вдається вижити. Вже в роки незалежної
України він залишив найповніші свідчення про розстріл у Луцькій тюрмі.
Після війни Миколу Павловича
знову заарештовують і засилають
на Колиму. Волинянин опиняється у
блатному таборі «Галімий». Якось він
потрапив у бійку. Коли його вже хотіли вбити, він попросив помолитися

Фото uk.wikipedia.org.

ління, задля чого розробив
з побратимами Антиолігархічний пакет законопроектів,
що передбачають докорінні
перетворення в усіх сферах
життя.
Повну залу охочих поспілкуватися зібрав Кошулинський і в Палаці культури
міста Луцька. Невимушена
атмосфера сприяла відвертій конструктивній розмові,
під час якої кандидат у Президенти дав вичерпні відповіді на численні запитання
волинян. Руслан Кошулинський продемонстрував високий рівень розуміння сучасних політичних процесів
в Україні та світі і закликав
відповідально поставитися
до виборів глави держави.
— Не грайтесь у лотерею,
обираючи майбутнє країни,
— зазначає Кошулинський.
— Вибори — це не спортлото. Голосуючи за Президента,
пам’ятайте, що голосуєте за
людину з конкретними повноваженнями. За Головнокомандувача, який представляє
Україну на міжнародній арені.
Не вірте в солодкі обіцянки,
гречку і красиву картинку в
телевізорі. Будьте прагматичні. На бавтеся з майбутнім!
У кандидата–свободівця поцікавилися, чому дві
українські революції так і не
принесли очікуваних змін.
На думку Кошулинського,
одна з причин — у нас самих. Українці вже навчилися
робити революції й усувати
владу, але ще не навчилися
обирати владу після революцій. Він закликав волинян
зрозуміти, що вони — не
виборці, а роботодавці майбутньої влади.
— Людям пора зрозуміти, що на виборчих дільницях
вони — працедавці, — пояснив Руслан Кошулинський.
— Вони наймають владу для
роботи на себе, на Україну
й українців. Якщо ж робота
виконується неякісно, то навіщо наймати таких працівників знову? Ось так і маємо
думати, коли йдемо голосувати… n

угамований. Без сумніву, це було
особливе спіткання з тією різноликою масою людей: убивць, розбійників, грабіжників, бандитів, які не
вірили ні в Бога, ні в чорта. Та десь
глибоко у їхньому єстві заморожена крихітка людяності, і Шевченкові
геніальні слова, як промінь теплого
сонця, розтоплювали ту мерзлоту. І
донині бринять у вухах рішучі слова
ватажка: «Живі, мужик, і молісь! Тєбя
за твою пам’ять Шевченко спас».

Миколою
« Зібрана
Павловичем шевченкіана
нині перебуває
у фондах Волинського
краєзнавчого музею.

перед смертю молитвами з «Кобзаря».
Пізніше так згадував про цей випадок: «Страшні, злі обличчя слухачів ставали все більш врівноваженими, спокійними, звіриний оскал був

»

До кінця життя він збирав видання творів Тараса Шевченка, ініціював спорудження пам’ятника поету в
рідному селі Буяни. Його скарб — зібрана шевченкіана — нині перебуває
у фондах Волинського краєзнавчого
музею. На основі переданої колекції
особистих речей, документів, матеріалів та шевченкіани створена меморіальна експозиція «Шевченківська світлиця Миколи Куделі». n
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n А ви як думаєте?

«Я ПОСТАВИЛА ЦІ ТРОЯНДИ

У ПІДСОЛОДЖЕНУ ВОДУ, Й ВОНИ ДОВГО
НЕ В’ЯНУЛИ…»
Розкажіть, будь ласка, про найпам’ятніше 8 Березня у вашому житті.
Що очікуєте від цьогорічного свята?
Лариса ДУХНЕВИЧ,
головний лікар Луцької
міської клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— Сьогодні дехто піддає сумніву доцільність
святкування 8 Березня,
але для більшості жінок
цей день асоціюється з весною, світлими надіями, теплими почуттями, гарним
настроєм… Я, наприклад, досі пам’ятаю
перші підсніжники, які мені, шістнадцятирічній, подарували на 8 Березня. У часи
моєї юності напровесні такого великого
вибору квітів, як нині, не було. І дефіцитний тендітний тюльпанчик приносив
стільки позитивних емоцій, стільки радості, що не забути й через роки.
У нашому колективі дві третини працівників — представниці прекрасної
статі. Хоча лікарі-чоловіки й намагаються 8 Березня брати на себе чергування,
все ж багатьом жінкам цього дня доведеться працювати. Тому хочеться, щоб
свято для жителів Луцька, а відтак і для
наших працівників не було затьмарене хворобами, травмами, проблемами.
Хочу побажати усім волинянкам миру,
добробуту, стабільності, а медикам —
змін на краще у галузі охорони здоров’я.
Зіновія ЛЕЩЕНКО,
начальник Управління
освіти Луцької міської
ради (м. Луцьк):
— Як кожна жінка, чекаю весни в душі, відчуттях, сприйняттях, емоціях,
бо не асоціюю це свято
з певними історичними подіями, а просто
люблю цю пору року. Всім жінкам бажаю
справжньої весни у домі, в серці і в стосунках. Чи святкуємо в родині 8 Березня?
Та просто даруємо одне одному гарний
настрій, бо хоч би один день у році маємо
відчути себе Жінками, бути в центрі уваги.
Звісно, є День матері, але не всім випало щастя материнства, а жити в гармонії
зі світом хочеться кожній, то коли найкраще це свято відзначати, як не навесні? Для
мене найбільшим скарбом є мої дорослі
діти. Люблю послуговуватися фразою:
«Ніщо так не прикрашає жінку, як красень-син поруч», а своїй доні бажаю бути
щасливою усміхненою і будь-якої пори
в душі мати весну. Зичу здоров’я своїй
старенькій мамі, яка хвилюється за нас,
а ми — за неї. І нехай збудеться найзаповітніше бажання кожної жінки-матері —
щоб настав мир у державі.
Наталія,
парамедик 5-го
окремого батальйону
Української
добровольчої армії
з позивним Діва
(Чернігівська область):
— А ви як сприймаєте

8 Березня? Знаєте, що воно насправді
означає? Це свято, яке має бути у жінки
щодня, я не відношу його до якоїсь однієї
конкретної дати в календарі. Його можна
і в квітні, і в травні відзначати. Жінка має
відчувати любов і турботу постійно, тому
не пов’язую свої спогади лише з цим
днем.
Щоранку я прокидаюсь і чекаю чогось особливого: щоб закінчилася війна
і всі території, захоплені ворогом, повернулись до складу нашої держави. Хочу,
аби загарбники залишили нас у спокої,
хай вони з Богом повертаються на свою
землю. Щоб було мирне небо над Україною — це моє єдине бажання.
Людмила
ПРИХОДЬКО,
народна артистка
України (м. Луцьк):
— Чудово пам’ятаю,
як подзвонив до мене
голова обласної ради
1991–1992 років Володимир Блаженчук напередодні свята і каже:
«Ми тут сидимо і вирішуємо, що вам подарувати». А я ще подумала: може, вазу
якусь гарну вручать чи щось таке. І тут

послуговуватися
« Люблю
фразою: «Ніщо так
не прикрашає жінку,
як красень-син поруч»,
а своїй доні бажаю бути
щасливою й усміхненою
і будь-якої пори в душі мати
весну.

»

він мене вітає зі званням заслуженої артистки. Я розплакалася, адже такого подарунка мені ще ніхто не робив. Згодом
звання народної артистки також перед
восьмим отримала. Тож для мене цілий
березень пов’язаний із приємними моментами у житті. Тепер же не стільки від
свята, як від цьогорічних виборів, чекаю
лише гарних перемін.
Лариса РУДУСЬ,
начальник
Шклинського
відділення зв’язку
(с. Шклинь
Горохівського району):
— Цей день пам’ятний мені з дитинства —
з тих років, коли свято нам із мамою
організовував тато. Він дарував цукерки, парфуми. А ще міг у час суцільного
дефіциту набачити десь і купити якусь
річ й приберегти до цієї дати. Але найбільш пам’ятним 8 Березня залишилося
на згадці, коли Шклинське відділення
належало до Центру поштового зв’язку,
який був у Горохові. Тодішній його на-

чальник Петро Рузак умів організувати
свято. Був концерт, вітання, зокрема тим,
хто добився кращих успіхів у роботі. Була
нагода зустрітися з відомими волинськими артистами, яких запрошували на торжество.
А щодо цьогорічного свята, то чекаю
чергового сюрпризу від чоловіка і сина.
Вони завжди дарують не те, що мені потрібне (це я сама купую), а те, чим можуть
здивувати. Наприклад, одержу такі парфуми, на які, як і багато жінок, економних
за своєю суттю, не розкошелюсь. Але
насамперед хотілося б, щоб нинішньої
весни в Україну прийшов мир і спокій.
Ганна СЕРНЮК,
директор школи
(с. Городець
Володимирецького
району Рівненської
області):
— Найбільше мені запам’яталося минулорічне
свято 8 Березня. Я отримала несподіваний та розкішний подарунок — величезний букет, у якому була 61 троянда. Дуже
люблю ці квіти. Це так мене привітали
колеги і з жіночим святом, і з днем народження, який минув раніше, але його
не святкувала, бо була в лікарні. Я поставила ці троянди у підсолоджену воду, й
вони довго не в’янули. Цьогоріч на свято
не хочу якихось особливих подарунків,
а прошу в Бога здоров’я для всієї моєї
родини.
Оксана СТАНИЦЬКА,
директор
ТзОВ «Нікос-тур»
(м. Нововолинськ):
— Насамперед скажу, що 8 Березня у мене
і моєї сім’ї більше асоціюється зі святом весни, краси й жінок, святом пробудження
природи. Ми його завжди намагалися
відзначати по-особливому. Але найбільш
пам’ятним був рік, коли в березневі дні
відпочивали в Карпатах. 8-го потрапили
якраз на відкриття сучасного оздоровчо-рекреаційного комплексу «Косино».
Там усіх зустрічав ансамбль скрипалів,

який виконував ліричні музичні композиції, а кожній жінці вручали красиві тюльпани. Було надзвичайно приємно.
Чого чекаю від нинішнього свята?
Уваги та квітів від чоловіків! А ще хотіла б
політати на… повітряній кулі. Торік була
свідком, як це роблять інші, з їхніх слів,
це захопливо і класно. Поки що чоловік
утримується зробити мені такий сюрприз (сміється), каже, що трохи страшно.
Але я люблю екстрим, багато чого з такого розряду випробувала, переважно
на воді. Тому й це, гадаю, запросто зробила б. Та й їхати далеко не потрібно —
всього кілька кілометрів від Львова. Тому
надіюся, що моя мрія здійсниться. Адже
в житті треба все спробувати.
Ірина ФАРІОН,
член політради
ВО «Свобода»,
народний депутат
України VII скликання
(м. Львів):
— Я не святкую 8 Березня, це не має нічого
спільного з українськими традиціями.
Оскільки то був «совєтскій» вихідний, ми
збиралися з дівчатами в хаті, пили каву,
реготали з «бабів», яким потрібно, щоб
їх у цей день вітали. Ми належали до тих,
кого вітали незалежно від спеціальної
дати в календарі. Це щастя, що тепер
притомна частина суспільства від цього
звільнилася. Я також не сприймаю 8 Березня як день захисту прав жінок, бо тоді
коли день захисту прав чоловіків? Жінка що — неповносправна? Для чого їй
особливі преференції? Борись, рухайся,
досягай чогось — не хочеш, не роби цього. Права українок завжди були закладені у національній ідеї. Жінка формувала
світогляд дітей, впливала на світогляд
чоловіка. Це те, що зараз та дурнувата
«гендернота» руйнує, намагаючись знищити засади традиційної родини та інше.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Катерина ЗУБЧУК,
Людмила ВЛАСЮК, Лариса ЗАНЮК,
Кость ГАРБАРЧУК,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Олег КРИШТОФ. n

l Ікона Георгія Переможця

l Рівнянин виграв мільйон

l Військовослужбовець «Айдару» з

l Демидівські рятувальники

висотою 1,5 метра, створена
Юрієм Семенюком із Люблинця
Ковельського району, внесена у
Національний реєстр рекордів
України як найбільша ікона із
сірників. 1 березня наш земляк
узяв участь у ІІ Всеукраїнському
фестивалі сірникових рекордів, що
відбувся у Києві.

у телевізійному шоу. Він
став сьомим мільйонером
«Лото-Забави» у цьому році.
Щасливчик переміг у категорії
«три горизонталі з однією пільговою підковкою». Виграшний квиток був придбаний
у «ЛОТО маркеті» на вулиці
Київській.

Волині Руслан Кашаюк, котрий наразі
проходить лікування у Клеванському
госпіталі, проводить майстер-класи з
іконопису для поранених військових.
Каже, що мистецтво допомогло самому
вийти з важкого фізичного та психологічного стану після поранення та тяжкої контузії.
Їхні роботи вже готують для виставки, куди
увійде майже 40 картин.

спільно з водолазами обласної
ДСНС урятували молоду козулю,
яка перебувала на тонкому льоду Хрінницького водосховища.
Очевидно, вона тікала від собак
і потрапила у крижану пастку.
Оглянувши тварину і не виявивши
жодних ушкоджень, відпустили до
лісу. n

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

«МИ, ЯК СКРИПКА І СМИЧОК, ТІЛЬКИ
РАЗОМ ЧОГОСЬ ВАРТІ»
А ось хто скрипка, а хто смичок у сім’ї настоятеля храму
Святого Олександра Невського селища Любешів отця Георгія
Поліщука, то вже не так і важливо. Головне, що «мелодія», яку
видає цей тандем, вражає, захоплює, дивує...
Катерина ЗУБЧУК

«Я З РОДИНИ, ДЕ НІКОЛИ НЕ БУЛО
СВЯЩЕНИКІВ, АЛЕ ВСІ ВІРИЛИ
В БОГА»

До зустрічі з протоієреєм Георгієм
Поліщуком, вважай, нічого про нього
не знала. Хіба ось така картинка стояла в уяві, про яку переповідали очевидці. Похоронивши покійника, люди
прийшли з кладовища на поминальний
обід. Перш ніж сісти за стіл, як це належить, мили руки, а зливав їм отець
Георгій. Про цей момент, на який люди
свого часу звернули увагу і навіть подивувалися, що батюшка не погребував такою місією, не могла не розпитати, коли вже була в родині своїх героїв.
І ось що почула від священика:
— На це навіть не зважаєш, якщо
чесно. Як на мене, то так має чинити
кожен. Бо цьому навчав нас Спаситель. Пригадуєте, Ісус Христос перед
тайною вечерею помив ноги апостолам. Він сказав: «Якщо Я, Господь і
Вчитель, помив вам ноги, то ви також
повинні мити ноги один одному. Бо Я
дав вам приклад, щоб ви чинили так,
як Я вам зробив». Бог цим показав
приклад смирення. Відповідно хто, як
не священик, має показувати приклад
іншим.
І вже переносячи свої думки на
наше сьогодення, отець Георгій говорить:
— У смиренні, у прояві любові одне
до одного треба жити. Так повинно
бути...
І я розуміла, судячи з почутого від
священика, що так має бути (так є!) насамперед і в стосунках моїх героїв.
Звичайно, був екскурс у минуле —
в дитинство і юність сільського юнака,
який обрав священицький шлях. Те,
що він пішов навчатися у духовну семінарію, — то промисел Божий, як сьогодні каже отець Георгій. І на тлумачення цього розповідає:
— Я родом із села Борохів Ківер-

цівського району. У нашій родині навіть
серед давніх предків ніхто не ставав
священиком. Але всі були людьми віруючими. Дехто, як чув від мами, співав у церковному хорі, зокрема і вона.
Є в Євангелії такі слова: «Не ви Мене
вибрали, але Я вас вибрав...» Господь
покликав мене до цієї місії через нашого сільського священика — отця
Олександра Кратюка. Він сам із Луцька, викладає у Волинській духовній семінарії. У Борохів прийшов служити в
1993-му.
Тоді Георгію було 12 років. Коли
отець Олександр узявся за те, щоб
при сільському храмі працювала недільна школа, почав відвідувати її і мій
герой.
— Хоч, — каже отець Георгій, — я
свого часу хотів бути вчителем, мені
добре давалися гуманітарні науки —
любив історію, географію, але склалося по-іншому. А що не пішов після
закінчення школи здобувати фах педагога, то тут свою роль зіграв отець
Олександр. Це він запропонував:
«Спробуй вступати до семінарії». А
я, якщо чесно, і не пручався. Від отця
Олександра, якому не один рік прислужував у вівтарі, чув, що в нього є мета
— аби за своє служіння виховати і направити на шлях священства хоч п’ять
хлопців. Я був одним із тих, на кого він
покладав надії. Не хотілося підвести
отця у цьому його бажанні.
І подав Георгій Поліщук документи у Волинську духовну семінарію. З
першого разу, як каже зараз, з Божою
поміччю склав успішно іспити. Виявилося, що це був крок до зустрічі з майбутньою дружиною, яка вчитиметься
на регентському відділенні.
«МАТУШКОЮ СТАЮТЬ ДУЖЕ
ПРОСТО — ВИХОДЯТЬ ЗАМІЖ
ЗА БАТЮШКУ»

Ці слова я почула від дружини священика, коли мова зайшла про її особливий жіночий статус.
— Після школи, — каже Наталія, —
навіть не стояло питання, куди мені йти

далі вчитися. Оскільки співала в хорі,
брала активну участь у житті церкви,
то знала, що вступатиму на регентське
відділення духовної семінарії. Хоч, до
речі, тато хотів бачити мене медичкою.
Я ж, пам’ятаючи це, думала: якщо вже
з першого разу не вдасться стати семінаристкою (а на той час це було не
просто — дуже великий конкурс треба
було витримати), то що ж — послухаю
батька. З Божої волі, мені пощастило...
На той час Георгій Поліщук уже був
другокурсником. Він добре пам’ятає
знайомство зі своєю майбутньою дружиною і розповідає:
— Це була зима 2000 року. Ми готувалися до різдвяного вертепу. Я грав
роль царя Ірода, Наталія співала. Під
час перерви на репетиції ми спілкува-

Георгій і матушка
« Отець
Наталія зрозуміли, що їхня
опора і порада — люди,
серед яких живуть: як ти до
них ставишся, так і вони до
тебе.

»

лися. Так і познайомилися. Згодом почали зустрічатися, симпатизуючи одне
одному. Поступово народжувалася
наша любов.
Їхні стосунки спочатку були чисто
дружніми, як зараз обоє пригадують,
про взаємну симпатію, може, й не всі
здогадувалися.
— Нас у семінарії, — каже Наталія,
— дуже строго виховували. І коли ми
вже зустрічалися з Георгієм, то ніхто
з нас наперед не вибудовував жодних
планів — про заміжжя (одруження).
Але поступово до цього йшло.
— На різдвяних канікулах 2001 року
мені довелося поїхати на декілька днів
до Києва. А після цієї розлуки повертався додому з думкою, що у стосунках із Наталією треба вже переходити
на інший рівень. Тим більше, що вона
закінчувала семінарію, оскільки на регентському відділенні всього два курси, і мала вертатися додому чи їхати
кудись за направленням.
Отець Георгій не пригадує в деталях тої визначальної зустрічі з Наталею. Пам’ятає, що купив у подару-

нок майбутній дружині м’яку іграшку
(«її матушка ще й досі береже»). Тоді
й покликав дівчину заміж. Вони вперше поїхали до її батьків у село Рудники
Маневицького району. На сімейній раді
й вирішили, що на Великдень будуть
заручини, а весілля призначили на
27 травня. Вінчалися у Рудниках — у
церкві молодої, як це прийнято.
«А МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ НАМ
ОСОБЛИВИМ ЗРОБИВ
ВЛАДИКА НІФОНТ»

Оскільки рідна тітка Наталії живе в
Криму, в місті Джанкой, то молодята в
очікуванні літніх канікул у Георгія вже
бачили себе там – на морі, на теплому
пісочку. Але їхні плани, як мовиться,
було підкоректовано.
— Десь через тиждень після весілля, — пригадує священик, — телефонний дзвінок. Переказують мені, що
маю з’явитися до владики Ніфонта.
Коли прийшов до нього наступного
дня, то митрополит, який завжди до
нас, семінаристів, ставився по-батьківськи, сказав: «Синку, ну що — натішився матушкою?» Я йому: «Владико,
тільки ж тиждень минув...»
А покликав Ніфонт семінариста,
щоб сповістити йому про рукопокладання. 11 червня Георгія висвятили на
диякона, а 1 липня його було рукопокладено на священика. Виникала думка, як зараз пригадує отець Георгій,
переводитися на заочне відділення,
бо ж переживав, чи зможе навчатися і
служити. Але владика заспокоїв: «Будеш всіма силами вчитися на стаціонарі». Так і було...
Перша парафія отця Георгія — село
Люб’язь Любешівського району. 4 липня після літургії митрополит Ніфонт
вручив йому указ на призначення. Тоді
й зрозумів, що життя священика після
рукопокладання визначає вже не він
сам, а владика.
— Ми взяли карту, — розповідає матушка, — роздивилися, де той
Любешів, Люб’язь, побачили, як там
багато води, і зібралися в дорогу. Думка була: «Боже, куди ми їдемо?» Я тієї
сторони Волинського Полісся зовсім
не знала — далі Маневичів, здається,
і не була.
— Я — сільський хлопець, — долучається до розмови отець Георгій, —

n Куточок поезії

матушка — сільська дівчина. Ніби все
звичне. Але коли їдеш за сто кілометрів від рідної хати (а на той час не було
мобілок, щоб подзвонити у будь-який
момент), коли залишаєш усіх і все й
опиняєшся в такій глибинці, це непросто. Село вразило сипучим піском. Як
ми пройшлися від нашої хатини, де нас
поселили, до церкви, то, як я жартував, ніби потрапили на курорт з піщаним пляжем. Ось так наш медовий місяць пройшов не в Криму, а в Люб’язі.
Три з половиною роки прослужив
отець Георгій на своїй першій парафії.
У Люб’язі народилися їхні донька Ірина
і син Віталій. Коли вже налагодили побут, облаштувались і в старенькій хатині стало затишно, то все це довелося
покидати. Якось отця Георгія знову
покликав владика Ніфонт і повідомив,
що служитиме той у Любешові. Це був
2004-й. Тут якраз збудували храм Святого Олександра Невського. У жовтні
цього року буде 15 літ, як його освятили. Уже разом із громадою настоятель
церкви викінчував її, облаштовував,
наповнюючи любов’ю.
«НАШ ДІМ І СЕРЦЯ ВІДКРИТІ
ДЛЯ ПАРАФІЯН»

Сьогодні, вертаючись спогадами у
минуле, отець Георгій каже:
— Відтоді, як ми з Наталією познайомилися і побралися, багато що
змінилося. І ми обоє так само стали
іншими. Колись Наталія була юною
дівчинкою невисокого зросту. А зараз
вона для мене — велика людина, яка
може багато що, — без матушки батюшка, як палочка без нулика. А разом
з нею — це вже десяточка.
Мова, звісно, зайшла про те, якою
повинна бути сім’я священика. І отець
Георгій з цього приводу міркує так:
— Звичайно, взірцем для всіх. Коли
священик вінчає просту християнську
пару, каже: «Славою і честю вінчаю!»
Тобто подружжя має жити у славі і честі. Якщо обов’язок кожного християнина так жити, то тим більше це стосується батюшки, його сім’ї. То дуже
велика відповідальність, і ми це добре
розуміємо. Родина священика ще під
більшим прицілом, як інші. І своїм дітям наголошуємо, що вони повинні
пам’ятати про те, з якої вони сім’ї, хто
їхні батьки — і в школі, і в спілкуванні з
друзями.
А ще отець Георгій сказав таке:
— Я знаю, що моя матушка — велика берегиня нашої родини. Ми з нею
скрізь разом, як скрипка і смичок: як
смичок потягне — таку мелодію інструмент і видасть. Ми у своїй сім’ї одне
одного розуміємо, підтримуємо.
А вже хто скрипка, а хто смичок, то
й не дуже над цим задумуються, бо це
не так і важливо. Головне, що мелодія,
яку видає цей тандем, вражає, захоплює, приємно дивує...
— Союз чоловіка і жінки — це союз
перед Богом, і він абсолютно рівноправний, — каже отець Георгій. — Звичайно, за церковними правилами чоловік має прерогативу, і останнє слово
— за ним. Але я все-таки вважаю, що
у сім’ї повинне бути взаємне вирішення всіх питань і будь-яких проблем.
У нас із матушкою так воно і є. Може,
не зразу до цього дійшли, а з роками,
коли стали дорослішими, багато чого
навчилися, помудрішали...
Опинившись у зовсім молодому віці
далеко від дому, отець Георгій і матушка Наталія зрозуміли, що їхня опора і
порада — люди, серед яких живуть: як
ти до них ставишся, так і вони до тебе.
І дім священика завжди відкритий для
парафіян, котрі йдуть до нього і в радості, і в горі. n

Мої ненароджені
діти – гріх
непростимий

Яке то
щастя...
Марія ТАРАСИЧ

Мені приснився сон:
весела райська
птаха
пісні співала
і помахом барвистих
крил
все кликала
кудись летіти з нею.
Я, усміхнувшись
уві сні,
прокинулася
і тебе згадала.
І так на серці стало
тихо і ласкаво!
Я знаю —
ти десь думаєш
про мене,
а та співуча птаха —
то твоє вітання.
Займався ген
над обрієм світанок,
звичайний будний
день
будив людей до
звичної роботи.
Для мене ж день той
видався святковим.
Яке то щастя,
що та дивна птаха
хоча б вві сні
до мене прилітає...
смт Іваничі. n

Дорога редакціє, пишу до вас з надією
на те, що помилки, які я зробила
в молодості, застережуть інших
1990-х роках, коли не було роботи, ми
з чоловіком якось купили недорогу машину і відкрили свій маленький бізнес.
А потім, як кажуть, розкрутилися — їздили в Туреччину за товаром, який тут перепродували.
Завдяки цьому змогли побудувати хату, купити
квартиру, втівки.
За цей час я зробила декілька абортів,
бо мені ніколи було сидіти вдома. На сьогодні
у мене, здається, є все, але нестерпно важко,
що нема заради кого жити, — світ став чорно-сірим. Радості більше в цьому житті не бачу. Уже
давно забула, що таке сміх. А я ж могла бути щасливою…
Одна знайома жінка колись теж зробила
кілька абортів. Тоді вона казала, що не хоче більше народжувати, бо ще має добудувати третій
поверх хати, а на це потрібно дуже багато грошей. Коли ми недавно зустрілися (майже через
20 років), то знайома мені розповіла, що той дім
так і не завершений. Справа в тому, що почала
жінка хворіти і чоловік її покинув. Тепер вона бачить на недобудованій хаті трьох ангелів, яких
колись убила.
Я чимало часу проводжу у церквах, допомагаю тим, хто цього потребує. То лише маленька
частинка спокути моїх гріхів. У школі вчать багато чого, а головного в житті не втлумачують —
щоб людина не вбивала своє ненароджене
дитя, щоб його душа не блукала світами.
Може, хтось прочитає мою сповідь і не зробить так, як колись я. А через декілька років подякує мені і вам.
З повагою
ваша читачка. n
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Куля снайпера
влучила
в шию
Олесі
Жуковській
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l ЗНАЙ НАШИХ!
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 7 березня:
«Любов — то усміх
Господній. І пісня
тернового птаха. І «Ще не
вмерла» на Майдані…»

— Качумайте, мужики, Соня петь будет! Свое, хохляцкое…
Вона не заспівала, ні. Вона проказала святе кожному українцю,
урочисто, мов у церкві: «Я так люблю мою Україну убогу, що
прокляну святого Бога, за неї душу погублю!» …Стриматися,
замовкнути б, прикусити дурного язика…
Це фрагмент із роману Лесі Романчук про українську жінку
Софію, яка вміє любити, варити борщі, співати дітям колискові,
тягати воду з криниці, уміє — голубкою, уміє — і тигрицею.
Скажу, як думаю: хто з жінок не читав роман «Не залишай»
письменниці — той втратив дуже багато. Пам’ятаю, свого
часу чи не вся радіостанція «Луцьк» зачитувалася її «Софією»,
«дихали» в унісон із героїнею з нашого життя, вболівали за
її кохання, «ростили» з нею двійко дітей, особливо меншого,
синьоокого. Пам’ятаю, як через п’ять років потому нам
одібрало мову від прочитаного в інтернеті: син Лесі Романчук
загинув в аварії… Та вона (прозаїк, поетеса, лікар, палка жінка
з гітарою і з дитинством на Колимі) мусила бути, як її Софія.
«Мусила і мусить», — зізналася в інтерв’ю «Цікавій газеті»

«Коли бачу маленькі часточки завбільшки 1–2 нанометри, котрі й досі невідомо, як могли з’явитися, розумію, що людина
вже ступила на територію Творця», — говорить пані Надія.

Надія Адамчук-Чала мала шанс
першою у незалежній Україні
підкорити космос
Біолог «програла» у відборі польоту до зірок Леонідові Каденюку,
але натомість досягла вершин в іншій сфері діяльності
ної академії Ярослав Пустовий. Пані
Надія досвіду чоловіків протиставила знання та… почуття гумору.
«Коли на черговому етапі відбору в мене запитали про часи нальоту
та кількість стрибків із парашутом,

“

К

Леся Романчук — «золота письменниця України»: ще 3 роки тому
наклад її книг перевищив 100 тисяч.
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«У НИХ — 20 ЛІТ ПІДГОТОВКИ,
А В МЕНЕ — БІОЛОГІЯ І БАЛЕТНА
ШКОЛА»

Е

l ЕКСКЛЮЗИВ

Цікава
с. 3

У фінальну четвірку відбору
перших українських космонавтів
1996 року вона потрапила у достойо
ній компанії чоловіків.
Леонід Кадеготув
нюк 20 літ готувався
до космічного
чесла Мейтарчан мав
польоту, В’ячеслав
тисячу парашутних стрибків, не залишав шансів на перемогу і випускник Можайської військово–косміч-
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Мари
Марина
Порош
Порошенко:
ну хто їй дасть
57 рок
років?

Інна ПІЛЮК

Вітаємо!

8 березня 55-річчя
с
святкуватиме
кохана
дружина, люба донечка, найкраща мама
і бабуся
Людмила
Володимирівна
ВЕРЕМЧУК,
жителька селища
Маневичі.
У цей святковий день,
Коли настав твій
ювілей,
Ми щиро всі тебе
вітаємо,
Добра і радості
бажаємо.
З достатком хай буде
оселя твоя,
Н
Нехай скликає внуків
та дітей,
Хай буде у тебе міцне здоров’я,
Мир і радість кожен день.
Нехай Господь оберігає
Від зла, хвороби та журби,
Хай Бог щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
З любов’ю та повагою
чоловік Саша, мама, сини Саша
із сім’єю і Тарас, брати Володимир,
Віктор, Саша із сім’ями, сестра Жанна,
Генрі, Ніколас.

770-770

Сім’я священика біля домашнього іконостаса.

Рівень освіченості людей впливає
на вік, у якому вони беруть шлюб.
У державах із більшою кількістю
населення з вищою освітою пари
одружуються пізніше.

n Про наболіле

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ
РЕКЛАМИ

n Ніхто, крім тебе

Подружжя добре пам’ятає день свого знайомства.

Після семи років
шлюбу шанси
на розлучення
зменшуються
на 50 відсотків.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Всесвіт і біологія
були найбільшими
захопленнями Надії
ще зі шкільних років.

лише похитала головою. «А що ж ви
закінчили?» Відповідаю: «Балетну школу», — з усмішкою пригадує пані Надія.
Чому випускниця Київського національного педагогічного університету
імені Михайла Драгоманова, співробітник відділу клітинної біології і анатомії
рослин НАНУ подалася у потенційні
космонавти? Все просто — космос і біологія були найбільшими захопленнями Надії ще зі шкільних років.

Оксана КОВАЛЕНКО

«ЯК Я ВІРЮ В УКРАЇНУ?
ВПЕРТО І ЗЦІПИВШИ ЗУБИ»

— Пані Лесю, відомо, що
ви — активна учасниця Революції гідності в Тернополі.
Донька таких батьків і авторка такої книжки про українських лицарів сталінських
часів і не могла б діяти інакше. Та живемо якось так, що

“

Я завжди буду там,
де йтиме боротьба
за волю України. Або
Україна буде такою,
як я мрію, або я жити
не буду.

гідність свою ще захищати і
захищати. Що вам допомагає
вірити в Україну?
— Революція гідності
сті — мій
четвертий Майдан. Першийй — у
жовтні 1990–го, коли мої студенти вийшли під синьо–жовтим

» »
«ЦІКАВА»
Закінчення на с. 5

ЗА 7 БЕРЕЗНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

прапором на мітинг у «червоному» Кременці, потім — Помаранчевий, Мовний — на червоному граніті Українського дому
в 2012–му. Там познайомилася з
хлопчиною з Кременця, Сашком
Капиносом, який сказав таке:
«Я завжди буду там, де йтиме
боротьба за волю України. Або
Україна буде такою, як я мрію,
або я жити не буду». Як я тоді напала на нього: «Не можна такого
казати! Що це за слова: «Я жити
не буду!» Не пророкуй собі долю,
сину!» А він — напророкував. Загинув біля Будинку профспілок у
2014–му. Бо то були не слова. Це
плата кров’ю за гідність і свободу.
Як я вірю в Україну? Вперто
і зціпивши зуби. Як робили це
наші батьки і діди у таборах. Бо
Україна є. Вона красива і гідна,
вона усміхається і бачить майбутнє. А як не кожному догодилю
юди, твотв
ла — то працюйте, люди,
будууйте.
ріть її досконалою, будуйте.

Закінчення
Закі
ЗЗа
аакк
наа с. 15

»

Першою в космос у
незалежній Україні могла
полетіти жінка – Надія
Адамчук-Чала

Марина Порошенко:
ну хто їй дасть 57 років?

У нас не просто Верховна
Зрада, а чаклунська секта
під куполом

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
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n Спеціальний репортаж
Фото Лариси ЗАНЮК.

Директор Василь Грищук пишається здобутками свого дітища.

Такий вигляд має заклад тепер, а розпочинали працювати
у далекому 1944-му під вибухи снарядів.

Унікальна луцька школа №2,
у якій третина вчителів —
її випускники, святкує 75-ліття
У березні 1944–го
на вулиці Панській,
де тепер вечірній
навчальний заклад,
відкрили семирічку для
хлопців, через рік у ній
навчалося вже 290 учнів.
А 1956–го збудували
просторіше приміщення
на Львівській, яке
розширили в 1969–му.
За 75 літ атестати про
повну середню освіту
в школі №2 отримали
майже 4500 юнаків і
дівчат. Нині, незважаючи
на поважний вік, цей
сучасний заклад іде
в ногу з найновішими
впровадженнями, тут
здобувають освіту
827 учнів. А 25 із
72 педагогів самі
тут навчалися. Це ж
дивовижно! Йдемо
знайомитися
Лариса ЗАНЮК

воє хлопців пильнують вхід: «Доброго дня,
батькам — не можна»,
— відповідають на моє привітання. «Я — не з батьків, —
віджартовуюся, — а з газети,
йду до директора». «То треба
його покликати», — не здаються чергові. Телефоную,
виходить Василь Адамович
Грищук, який хвалить школярів, що гарно чергують. Він
про цю школу розповідав би
й розповідав: ще б пак — тут
уже півстоліття. З майбутньою дружиною в ній здобували освіту, тепер учителюють, і
донька — педагог молодших
класів, тут вчиться внук. Словом, школа №2 — рідний дім
директора. Заклад працює у
дві зміни.
Вчителі на перезмінці активно готуються до ювілею
— співають хором. В актовій
залі школярі відшліфовують
хореографічну композицію —
гарне буде свято, дарма що
стільці старенькі й паркет із
вибоїнами. «Це все в планах,
— каже директор. — Обіцяють замінити цього року, а ще
— стелю в актовому та спор-

Д

У дружному колективі і до свят готуються разом.

тивному залах, вікна в коридорах, бо потрапили в спеціальний проект». У коридорі
третього поверху — гарний
ремонт. Небесного кольору
стеля, на стінах — десятки
ілюстрацій до казок — це в
них гардеробниця Ольга Васенко картини пише, а футболу навчає педагог Олена
Хомич, суддя футбольних
матчів.
Загалом тут багато того,
що можна назвати «вперше».
2015–го тут уперше в країні впровадили навчальний
проект «Інтелект України»,
за яким, зважаючи на вікові особливості учнів, підвищують інтерес до навчання.
Зазирнула в один такий клас
на урок «Еврика». «Чого тут
навчають?» — запитую четвертокласників. «Вирішувати
логічні задачі», — відповідають і одразу перевіряють
мою журналістську логіку.
Зізнаюся: не здогадалася,
як можна тричі наповнити порожнє відро, не виливаючи
води. Як? Спершу засипати
камінням, далі піском, який
заповнить проміжки, а тоді
— водою. Одне слово — еврика! І не тільки на цьому
уроці. У класі теж дуже цікаво: в кутку — скелет людини,
акваріум із черепашкою, макети Сонячної системи… Навчання в такому класі коштує
250 гривень на місяць, але
ніхто з батьків не перевів ди-

тину в інший, запевняє директор. В іншому «інтелектуальному» класі на уроці читання
третьокласники вже вивчають
Жуля Верна, поєднуючи з читанням географію та історію.
Загалом у цій школі вивчають французьку, англійську та
польську мови, є 7 спортивних секцій. У футболі, стрільбі та гирьовому спорті мають
хороші результати — ціла
шафа нагород засвідчує це.
Очільник закладу розповів, що тут навчалося чи не
найбільше корінних лучан, а
також відомі в Україні особи:

Фацевич, композитор Петро
Свіст, заслужений журналіст
Юрій Яцюк… Не перелічити
успішних випускників, але всі
вони і нині — бажані гості. Деякі стали помічниками й спонсорами, як–от Ірина Констанкевич. Василь Адамович не
нахвалиться: «І комп’ютерний
клас, і телевізор плазмовий,
футбольне поле зі штучним
покриттям, тренажери, меблі
подарувала і знову цікавиться, що треба». А пані Ірина
розповідає:
— Спогади про «науку»
у школі № 2 я могла б писа-

успішних випускників, але всі вони
« Неі ниніперелічити
— бажані гості. Деякі стали помічниками й
спонсорами, як-от Ірина Констанкевич.
»
поети Олександр Богачук та
Кость Шишко (на його честь
висадили сквер поблизу школи), три народні депутати —
Лесь Танюк, Олександр Свирида, Ірина Констанкевич,
заслужений художник України
Леонід Литвин, заслужена артистка Алла Опейда, керівники медичної галузі Валентин
Вітер та Микола Якимчук,
міський голова обласного
центру (1979–1984) Костянтин Литвиненко, головний архітектор Луцька Євген Ходаковський, керівник патрульної
поліції України Олександр

ти щиро, правдиво і багато.
На цілий автобіографічний
роман би вистачало. Як з
1 вересня у першому класі
мене відправили додому, бо
у списках не було, як отримала першу двійку, бо вірш не
вивчила, як симулювала вітрянку, бо твір не написала, а
потім нею ж і захворіла, — це
сув’язь спогадів школярки
й освітянки з 30–річним педагогічним досвідом, і лейтмотив усіх — учителі були
справжніми професіоналами
і дуже вимогливими. Улюблені предмети — алгебра,

хімія, література. От не любила фізкультуру. Тяжко давалася, компенсувала її читанням
книг. Досі пам’ятаю уроки
улюбленої суворої математички Ірини Никифорівни, історички і класного керівника
Ніни Григорівни, вчительки
української мови та літератури Раїси Євгенівни і російської — Алли Вікторівни. Вони
дали базові знання і навчили
працювати самостійно. Я згодом і столичний університет
за інерцією закінчила з червоним дипломом, аспірантуру, докторантуру. Бо якщо
вчитель живе своєю роботою,
тоді й учні стають успішними. І для мотивації педагогів
держава має зробити максимум. Не на словах, а на ділі.
У нас завжди були підручники, книги в бібліотеці, реактиви на хімії, обладнання на
фізиці, трудовому навчанні.
Вчительки були гарні, молоді
та стильно вбрані. Діти на це
звертають увагу і хочуть позитивної атмосфери. Любов народжується з любові. А мені
пощастило з Учителями. Тепер допомагаю рідній школі.
За добро — добром.
Алла Опейда, заслужена артистка України, згадує
шкільну аматорську творчість,
хор, вокальний ансамбль,
яким керував Володимир
Гнатюк, а от із неприємного
запам’ятала, що завуч забороняла носити золоті сережки, а як хтось одягав їх на урок
географії, збирала в пуделко,
щоб віддати батькам. Школяркою любила гуманітарні
предмети, уроки праці, на
яких вчили шити, вишивати,
готувати, а тоді хлопців салатами пригощати. Не забула уроків класного керівника
Марії Марківни Вальчук і першої вчительки Лідії Сергіївни
Кашуби. «Пригадую, поїхала
на весілля до улюбленої тітки і
не вивчила табличку множення. А перша вчителька мені в
щоденнику одиницю на півсторінки вивела червоним —
як зараз бачу», — усміхається
співачка.
Валентин Вітер, заступник начальника управління
охорони здоров’я Волинської ОДА, екс-голова Волинської
обласної
ради,
розповів, що був у школі №2
відмінником. Може, тому й
не згадав жодних шкільних
казусів? Каже, час змив їх і
залишив найкраще. І запевняє: «Мені просто пощастило, бо кожен педагог цієї
школи був унікальним, зокрема Віра Степанівна Сміла
— перша вчителька і класний
керівник Ольга Григорівна
Прокопчук. Розказую своїм
дітям, а вони не вірять, що
так квітково все може бути в
школі. Може, це надто «прилизано» виглядає? — жартує
і додає: — Часом і хитрували,
і з уроків дружно втікали, але
не через учителів. Можливо,
через те, що мама працювала вчителькою, тому не міг
собі дозволити щось аж таке
витворяти, але шкільні роки
з 1980–го по 1988–й згадую
максимально позитивно».
Вітаємо школу-ювілярку із 75-річчям та бажаємо
залишатися завжди затишною й сучасною! n
Більше фото — на сайті
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ТОВ «Волиньелектрозбут»
інформує
про введення цін на універсальні послуги на ІІ квартал 2019 року
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу,
затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, та з дотриманням
вимог Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою
НКРЕКП від 05.10.2018 р. № 1177, ТОВ «Волиньелектрозбут» здійснило розрахунок цін
на універсальні послуги на ІІ квартал 2019 року.

Споживачі

Всі споживачі
універсальної послуги, крім населення, приєднані
до
електричних
мереж ПрАТ «Волиньобленерго»,
коп./кВт.•год

І клас
напруги без
ПДВ

Крім
того,
ПДВ

Разом ІІ клас Крім
із ПДВ напру- того,
ги без ПДВ
ПДВ

Разом
із ПДВ

187,085

37,417

224,502 244,005 48,801

292,806

37,824

226,945 223,652 44,730

268,382

Всі споживачі універсальної
послуги,
крім
населення, при- 189,121
єднані до електричних мереж АТ
«Укрзалізниця»,
коп./кВт•год
Всі споживачі
універсальної послуги, крім населення, приєднані
до електричних мереж ДП «Регіональні електричні мережі», коп./кВт•год

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
– Люба, що там сталося?
– Це я за табуретку
зачепилася...
– Ніжки цілі?
– Так, але болять
трішки...
– Я запитую, чи в
табуретки ніжки цілі...
:)) :)) :)
Хлопець каже
дівчині:
– Скажи, ти змогла б
вийти заміж за багатого
ідіота?
– А в тебе є капітал чи ти
абстрактно цікавишся?
:)) :)) :)
Кореспондент запитує
провінційного
пенсіонера:
– У чому ви зберігаєте
свої заощадження?
– У задній кишені
штанів...

:)) :)) :)
Коли ви сваритеся, а
невдовзі миритеся і вже
за годину не пам’ятаєте
причини сварки — це
справжнє кохання.
…Хоча склероз
проявляється так само.
:)) :)) :)
Три подруги біжать зa
поїздом, який рушає.
Дві з них встигають
зaстрибнути, a трeтя
не встигає і зaходиться
сміхом. Черговий по
вокзaлу:
— Ну і що тут смішного?
— Ці дві дурепи мене
проводжали!
:)) :)) :)
– Назвіть першу жінкульотчика, – звертається
викладач до студентів.
Голос із задньої парти:
– Баба Яга. n

На комунально-побутові потреби релігійних
організацій, відповідно до постанови НКРЕКП №
220 від 26.02.2015
р., коп./кВт•год
На технічні цілі
в
багатоквартирних будинках
та гуртожитках,
дачних та дачно-будівельних
кооперативах,
садових
товариствах, гаражно-будівельних
кооперативах,
відповідно до постанови НКРЕКП №
220 від 26.02.2015
р., коп./кВт•год

184,625

140,000

140,000

Читайте
нас 24 години
поспіль
і голосуйте
за «Людину
місяця»
на сайті

VOLYN.COM.UA

Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
17 січня

Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну
енергію (грн./МВт•год.)

1618,42

Постанова НКРЕКП
№ 1906
від 14.12.2018

Прогнозована середня закупівельна ціна на електричну енергію (грн./МВт•год.)

1710,09

Постанова НКРЕКП
№ 1177
від 05.10.2018

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

Ціни на електричну електроенергію для побутових споживачів та населення, яке розраховується з ліцензіатом за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом
створення юридичної особи, залишаються без
змін.
Довідково. Ціна на універсальні послуги
розрахована на підставі наступних даних

36,925

28,000

28,000

221,550 203,194 40,639

168,000 140,000 28,000

168,000 140,000

28,000

243,833

168,000

168,000

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу
споживачів (грн./МВт•год.) ПрАТ «Волиньобленерго»

97,77

Постанова НКРЕКП
№ 1828
від 11.12.2018

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу
споживачів (грн./МВт•год.) ПрАТ «Волиньобленерго»

666,97

Постанова НКРЕКП
№ 1828
від 11.12.2018

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу
споживачів (грн./МВт•год.) АТ «Укрзалізниця»

118,13

Постанова НКРЕКП
№ 1855
від 11.12.2018

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу
споживачів (грн./МВт•год.) АТ «Укрзалізниця»

463,44

Постанова НКРЕКП
№ 1855
від 11.12.2018

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу
споживачів (грн./МВт•год.) ДП «Регіональні електричні
мережі»

73,17

Постанова НКРЕКП
№ 1852
від 11.12.2018

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу
споживачів (грн./МВт•год.) ДП «Регіональні електричні
мережі»

258,86

Постанова НКРЕКП
№ 1852
від 11.12.2018

Тариф на послуги постачальника універсальних
послуг (грн./МВт•год.)

62,99

Постанова НКРЕКП
№ 1864
від 11.12.2018
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7 березня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
Святкуватимуть 8 березня
золотий ювілей подружнього
життя дорогі батьки, дідусь
та бабуся, прадідусь та прабабуся, жителі села Пустомити Горохівського району
Іван Миколайович
та
Раїса Петрівна
ЗЕЛЕНСЬКІ.
А ще у Міжнародний жіночий день 71-й рік зустріне господар сім’ї
Іван Миколайович.
Дорогі батьки, минуло вже піввіку з того часу,
як у вашому житті цвіла весна. Стільки прожито і пережито разом, скроні побілила сивина. А в двері
стукає ласкава осінь — багата, щедра, справді золота. Як нагорода за любов і мудрість, за ваші в парі
прожиті літа. Тож будьте нам здорові та щасливі, хай
спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ми дякуємо, що нас зростили, любите і помагаєте, молитесь за нас. Хай Мати
Божа вас охороняє, Ісус Христос
здоров’я посилає на довгі та щасливі літа.
З любов’ю
діти, внуки, правнуки,
свати.

8 березня відзначатимуть 60 років спільного подружнього життя
дорогі батьки, дідусь та бабуся

Володимир Матвійович
та
Софія Федорівна
МАЗІНИ.
Де взяти слова, щоб вдячність
передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ, який нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай вас пам’ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов’ї.
Бажаємо вам за сто в здоров’ї жити,
Добра і щастя у вашому житті.
З великою
повагою, шаною
та любов’ю
дочка, сини,
невістки, зять,
внуки, правнуки.

Завтра святкуватиме 83 роки найкраща матуся,
бабуся, прабабуся, жителька села Воютин Луцького
району
Марія Михайлівна
ХУДАЙКУЛОВА.
Якби зійшлися дві зорі та райдуги сплелися в перевесло, тоді б гори золоті в дарунок ми тобі принесли. Рідна наша, прийми щирі привітання і побажання.
Хай зло далекими стежками обминає,
А успіх супроводжує в усьому і завжди,
Нехай в душі тільки весна буяє
Без клопотів, печалі та журби.
В житті нехай все буде добре,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя
Та щира, добра й людяна душа.
Многих тобі літ в радості та здоров’ї!
Із щирою любов’ю
дочка Любов, внучка
Адріана, правнучок Даниїл.
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).

Р Е К Л А М А

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

Продаємо добових курчат
бройлерів, редбро, мастер,
голошийки. Комбікорм для всіх
видів тварин та птиці. Доставка.
Тел.: 0960546818, 0995618232
(крім суботи та неділі).

Видалення
аварійних дерев.
Тел. 067 332 38 92.

ПП БУРМАКА Н. П.
9, 16 та 23 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

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
11 — 17 БЕРЕЗНЯ

На сайті volyn.com.ua
читайте нас 24 години на добу!
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телеканалів

n Отакі реалії…

Чи не шкодує тепер італієць,
що покохав українку?

»

Фото politeka.net.

Закінчення. Початок на с.1

Левко ЗАБРІДНИЙ

лочинна група на Рівненщині,
якою, як стверджує начальник
Департаменту стратегічних розслідувань Роман Осуховський, керував
такий собі Андрій Федорчук на прізвисько Федір, тривалий час скоювала
рейдерські захоплення майна підприємців, вимагала кошти у бізнесменів
та здійснювала інші злочини, серед
яких – напади та підпали. Федір, за
словами Осуховського, «користуючись
своїми зв’язками в органах влади та у
судах, підшуковував об’єкти, виходив
на їхніх власників і потім, залякуючи їх,
вимагав або переписати майно, або
заволодівав їхніми коштами».
Андрія
Федорчука
затримали
13 лютого разом зі спільником – колишнім директором Рівненського заводу високовольтної апаратури Володимиром Процюком. Якщо Процюка
вже другий рік судять за катування рівнянки, то Федорчук, між іншим, досі
кримінальних судових справ не мав.
Затримали обох: Процюка біля кафе
«Father», а Федорчука – навпроти окружного адмінсуду на вулиці 16 Липня.
У чоловіків вилучили 120 000 доларів,
які передав їм під час спецоперації
столичних правоохоронців Джорджіо
Морана.
Саме італієць у звинуваченнях
проти Федорчука поки що фігурує як
найбільш потерпіла особа. Морана
приїхав на початку 2000-х у Рівне, бо
закохався у місцеву жінку. Купив приміщення та відкрив кафе «Гавана» на
проспекті Миру, а вже з 2011 року в
нього почалися проблеми.
Роман Осуховський після затри-

З

2015 році про Андрія Федорчука заговорила нинішній
« Удепутат,
а тоді кандидат у депутати Анна Іванова. Перед
виборами її облили кислотою, жінка перенесла шість операцій
і частково втратила зір.

»

мання у Рівному коментував, що італієць потрапив під вплив Федора, і той
почав вимагати в іноземця або переписати ресторан, або сплатити гроші.
Також Федорчуку приписують замовлення побиття Морани, спалення двох
його автівок та самого кафе. 120 000
доларів, які передавав італієць під час
спецоперації, за словами правоохоронців, – відкуп, який вимагала група в
іноземця за «дозвіл» продати кафе.
Історія Джорджіо Морани – не нова.
Проте у 2013–2014 роках, коли італієць
скаржився на тиск на нього, звучало
прізвище не Андрія Федорчука, а Сер-

ТБ

ПОНЕДІЛОК, 11 БЕРЕЗНЯ
УТ-1
06:00 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»
12:30 Д/ц «Аромати Греції» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:45, 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 №37 (Гриценко
Анатолій Степанович) 19:30
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету №38 (Кривенко
Віктор Миколайович) 19:45
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету №39 (Каплін
Сергій Миколайович) 20:05
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету №40 (Купрій
Віталій Миколайович) 20:30 Разом
21:25 UA:Спорт 21:40 Розважальна
програма з Майклом Щуром 22:10 Д/с
«Шамварі: територія диких тварин»
22:45 Перша шпальта

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»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 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
06.05, 22.10, 05.25 «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,
01.50 Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ВІДПОЧИНКУ» 12.00 «Новини» 13.50
Х/ф «ШАЛЕНО ЗАКОХАНИЙ» 15.50
«Чекай на мене. Україна» 20.00, 04.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 23.55 Т/с «Генеральська
невістка» 02.35 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 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»
23:30 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
05:55 «Містичні історії з Павлом
Костіциним» 16+
07:50 Х/ф «СКІЛЬКИ В ТЕБЕ?»
10:00 Х/ф «ДРУЖИНА НАПРОКАТ»
12:30 «Хата на тата» 12+
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть екстрасенси»
16+
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
22:50, 23:55 Т/с «Пізнє каяття»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:15 Антизомбі. Дайджест
11:10 Секретний фронт. Дайджест
12:35, 13:20 Х/ф «МЕТОД ХІТЧА»
15:35, 16:20 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА»
20:10, 21:25 Т/с «Фантом»
22:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 М/ф «Кунг-Фу Панда 2»
09:10 Х/ф «МІС КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
11:30 Х/ф «МІС КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ
2»
13:50 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 2»
16:15 Х/ф «ЗАЛІЗНА ЛЮДИНА 3»
19:00 Ревізор. Крамниці
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент. Постшоу

гія Петрушина. Морана стверджував:
саме Петрушин підробив документи,
начебто італієць позичив у нього більше 1 млн грн. Петрушин тоді відповів,
що Джорджіо – сам шахрай.
Сергія Петрушина та Андрія Федорчука не раз згадували у своїх скаргах і
прості та переважно самотні рівняни,
які переконували журналістів і поліцію,
що згадані чоловіки шляхом обману заволоділи їхніми квартирами. Справи,
втім, розслідувано так і не було.
У 2015 році про Андрія Федорчука
заговорила нинішній депутат, а тоді
кандидат у депутати Анна Іванова.

Пригоди у Великій Долині»
11:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЕЙР»
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»
23:00 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
ПЕРЕСАДКИ»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАІ»
11:10, 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
МЕГА
викликом-4»
06.00 Бандитська Одеса 07.50, 13.50
14:55 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ РУБІЖ»
Правда життя 09.00 Дика природа
Африки 10.00, 17.45 Цікаво.com 11.00 16:30 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ РУБІЖ-2»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-8»
Брама часу 11.55 Місця сили 12.45,
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.40
ZIK
Любов, ненависть і пропаганда 15.50,
21.45 Річкові монстри 16.45 Таємнича 07.00 Перші про головне. Ранок.
Аравія 18.45, 20.50 Їжа богів 22.40
Дайджест 07.15 Сім чудес України
Невідомий Китай 00.35 Історія
07.35 Вижити в Україні 08.00, 09.00,
криміналістики 01.20 Містична Україна 11.00 Перші про головне. Ранок.
03.00 Запрограмовані долі 03.50
Новини 08.15, 09.15, 00.00 Д/ф
Прокляття скіфських курганів 04.25
«Щоденники Другої світової війни: день
Аджимушкай. Підземелля смерті 05.25 за днем» 09.35 Стежками війни 10.00,
Майор «Вихор»
11.20, 13.15, 16.15, 17.20, 18.15 Перші
про головне. Коментарі 12.05 Докаz
К-1
13.00, 15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.15 Між своїми 16.00 Перші
06:30 «TOP SHOP»
про головне. День. Дайджест 17.00,
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
19.00 Перші про головне. Вечір. Новини
08:10 «Ух ти show»
18.00 Перші про головне. Вечір.
08:50 «Бєдняков+1»
09:40 М/ф «Земля до початку часів 2: 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 23.30 Д/ф «Дзеркало
історії» 03.10 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 М/ф «Маленький принц»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня шопінгу
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 К’єво - Мілан. Чемпіонат Італії
07:45, 16:35, 21:50 Журнал Ліги
чемпіонів
08:15 Шахтар - Карпати. Чемпіонат
України
10:00 «Великий футбол»
11:50, 22:20 Топ-матч
12:00 Фіорентина - Лаціо. Чемпіонат
Італії
13:50 Челсі - Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Журнал Ліги Європи. Прем’єра
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра

Перед виборами її облили кислотою,
жінка перенесла шість операцій і частково втратила зір. У замовленні нападу Іванова звинувачувала Федорчука,
який, за її словами, збирався незаконно будувати кафе під вікнами будинку
на вулиці Небесної Сотні (тоді – Кіквідзе), де живе жінка. Іванова на той час
активно виступала проти будівництва.
Не менш гучно заявляв про «злочини» Андрія Федорчука депутат
міськради Василь Немеш. У фірми,
пов’язаної з Немешем («Рівнеагробуд»), давній конфлікт із Федорчуком
за будинок у центрі Рівного, на вулиці
16 Липня, 10. Свого часу один із керівників «Рівнеагробуду» «допоміг»
Федорчуку отримати приміщення у
власність. За останні три-чотири роки
будинок кілька разів перереєстровували з власності у власність, проте
справа досі у суді. Восени минулого
року Василя Немеша побили, і він у
цьому одразу звинуватив Андрія Федорчука, проте останній свою причетність заперечував.
У реєстрі судових рішень також
можна знайти інформацію, що в Андрія Федорчука були судові спори не
лише з «Рівнеагробудом». Він подавав
до суду на родину рівненських підприємців Матвійчуків, що ті заборгували
йому значну суму грошей – більше
3 млн грн. Подружжя надіслало суду
лист, що не заперечує проти позову.
Загалом про Андрія Федорчука
містом давно ходили цілі «легенди».
Тепер подейкують, що Федір «керував» доброю частиною рівненських
суддів та мав «дуже хороші стосунки»
з місцевими правоохоронцями та посадовцями. Анна Іванова, наприклад,
називає навіть прізвища колишнього голови ОДА та керівника місцевої будівельної інспекції. До слова,
«пришвидшення» розслідування у
справі Федорчука, зазначають, надало звернення Іванової до Петра Порошенка, коли той приїжджав у січні до
Рівного. Депутатка на сцені драмтеатру розповіла про напад на неї та що
його досі не розкрито.
Наразі поліція не повідомляє про
затримання інших причетних до «злочинів Федора».
Самого ж Андрія Федорчука, як
і Володимира Процюка, вже 15 лютого Печерський районний суд Києва відпустив під домашній арешт.
Перший заступник голови Нацполіції
В’ячеслав Аброськін ввечері після
судового засідання написав, що італієць, дізнавшись про рішення суду,
вирішив покинути Україну. Аброськін
також додав, що у поліцію продовжують звертатися рівняни, які постраждали від дій Федорчука… n

18:00 Передмова до
«Ман Сіті-Монако» (2016 /17).
Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра
18:05 Ман Сіті - Монако. 1/8 фіналу
(2016/17). Золота колекція
Ліги чемпіонів
19:55 Монако - Ман Сіті. 1/8 фіналу
(2016 /17). Золота колекція
Ліги чемпіонів
21:45 Післямова до «Монако-Ман Сіті»
(2016 /17). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23:45 Львів - Зоря. Чемпіонат України

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 «Своя земля»
09:30, 13:00 «Енеїда» 10:00, 21:55
«Тема дня» 10:28 Д/ц «Неповторна
природа» 11:00 Wise cow 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15, 22:29 Д/ф
«Воскові крила Ікара» 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» 18:10 Т/с
«Еліза» 19:23 «Тема дня» (прямий ефір)
19:50 #ВУкраїні 20:15 Лайфхак
UA: РІВНЕ
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:54 «Спільно» 21:22
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 19.00, Схеми. Корупція в деталях
20.30 Новини 09.00 Д/с «Своя земля»
ЕСПРЕСО
09.30, 13.00 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 09.55, 13.45, 19.25, 21.55 00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
МаринаД» 01.00, 06.30, 23.00 «Світ
Тема дня 10.20 Д/с «Неповторна
природа» 11.00 Ранковий гість 11.20 цього тижня» 02.00, 05.30 «Княжицький»
02.40 «Культ:Експрес» з Марією
Публіцистична програма
Бурмакою 04.00 «Студія Захід» з
«Розсекречена історія» 12.15, 22.25
Антоном Борковським 05.00
Д/ф «Микола Руденко. Формулу життя «Міжнародний огляд» з Юрієм Фізером
знайдено» 12.40 Лекції. Історія України 07.30 «Суботній політклуб» 09.30
14.15 Радіодень «Модуль знань» 15.00 «Людина і право» з Борисом Захаровим
Д/с «Незвідані шляхи» 15.50 Українська 09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
читанка 16.00 Радіодень «Життя+»
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
16.30 «Неосцена» з Олегом
15.15 «Погода» з Наталкою Діденко
Вергелісом 17.15 Лекції. «100 років
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
мистецтва» 17.40 «Разом» 18.10 Т/с 16.10, 17.10, 18.15 Коментар 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 19.00 «Великий
«Еліза» 19.50 Д/ф «В Україні» 20.15
Лайфхак українською 20.50 «Спільно» ефір Василя Зими» 21.00 «Вердикт» з
21.20 Програма розслідувань «Схеми» Сергієм Руденком 21.55 «ІТ-Документ»
22.00 «Поліцейська хвиля»

ВІВТОРОК, 12 БЕРЕЗНЯ

ТБ

СЕРЕДА, 13 БЕРЕЗНЯ

ТБ

09:00 Д/ц «Кухня По» 09:37,
13:00 «Енеїда» 10:04 «Тема дня»
10:32 Д/ц «Неповторна природа»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
УТ-1
11:00, 12:40, 17:15 «Wise cow»
19:30 ТСН: «Телевізійна
23:00 Сьогодні
23:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
11:18 Д/ф «Розсекречена історія»
служба новин»
09:30 Зірковий шлях
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
12:15 Д/ф «Марія Левитська.
НОВИЙ КАНАЛ
09:30 «Одруження наосліп»
10:30 Місія: краса
15:00, 18:20, 21:00, 23:30 Новини
Театральний роман» 13:42, 21:01
11:30 Реальна містика
05:25, 06:40 Kids Time
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго 11:20 МІНЯЮ ЖІНКУ
«Тема дня». Сурдопереклад 14:15
ТЕТ
12:20
«Міняю
жінку»
13:30,
15:30
Агенти
справедливості
05:30
М/с
«Майлз
із
майбутнього»
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Галерея
Радіодень «Модуль знань» 15:00
2+2
UA:
РІВНЕ
13:30
«Сімейні
мелодрами»
16+
06.00
ТЕТ
Мультиранок
06:45 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ ДІВЧИНА»
Вельвет» 12:30 Д/ц «Аромати Греції»
Д/с «Неповторна природа» 15:30
14:30
Т/с
«Величне
століття.
16:00
Історія
одного
злочину
16+
09.30
М/ф
«Пухнасті
проти
13:15, 14:30 РадіоДень 13:45 Д/ц
09:00 Т/с «Мерлін»
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок» Д/с «Таємниці підводного світу»
06:00 Мультфільми
Роксолана»
18:00
Т/с
«Таємниці»
зубастих»
«Неповторна природа» 15:20 UA:
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
12:30 Т/с «Загублені»
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
16:00 Радіодень «Життя+» 16:30
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
11.00 Т/с «Якось у казці»
Фольк 16:25 Біатлон. Чемпіонат
19.00, 20.30 Новини 09.00 Д/С
15:00 Кохання на виживання
09:35, 18:15 «Спецкор»
МузLove з Любою Морозовою
19:20 «Секретні матеріали 2019»
21:00 Т/с «Сонячний листопад»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
світу. Індивідуальна гонка 15км.
«Кухня По» 09.30, 12.55
17:00, 19:00 Заробітчани
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
17:40 «Спільно» 18:12 Т/с «Еліза»
20:45, 21:45 Т/с «Школа.
23:20 Без паніки
Жінки 18:50 Своя земля 19:10
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під Кулінарно-літературне шоу
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
10:55 «Загублений світ»
19:23 «Тема дня». (Прямий ефір)
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25, 21.55 19:52 «Разом» 20:18 Лайфхак
Передвиборна агітація кандидатів на
Випускний»
Полтавою
16+
12:55 Відеобімба
СТБ
Тема дня 10.30, 15.00 Д/С
пост Президента України за кошти
22:45 «Одруження наосліп 5»
13.30, 14.30 Танька і Володька
22:50 Х/ф «ПАСАЖИР»
українською 20:30 Новини.
13:05 Х/ф «ВА-БАНК»
«Неповторна природа» 11.00
Державного бюджету №41 (Бондар
15.00 Панянка-селянка
Сурдопереклад 20:54 «Своя
06:35 «Містичні історії з Павлом
15:15 Х/ф «ВА-БАНК-2»
ІНТЕР
Ранковий гість 11.15
Віктор Васильович) 19:30
МЕГА
18.00 4 весілля
земля» 21:24 «Шахтарська зміна»
Костіциним» 16+
17:15 Загублений світ
Публіцистична програма
Передвиборна агітація кандидатів на 07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
19.00 Богиня шопінгу
22:29 #ВУкраїні
08:15 «МайстерШеф» 12+
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
06.00 Бандитський Київ 07.45,
«Розсекречена історія» 12.15 Д/Ф
пост Президента України за кошти
22.00 Сімейка У
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 12:20 «Хата на тата» 12+
викликом-4»
13.45 Правда життя 08.50, 16.45
«Містерія Марії Приймаченко»
Державного бюджету №42 (Смешко 10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЕСПРЕСО
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
Дика природа Африки 09.50, 17.45 21:40, 23:25 Т/с «Кістки-8»
12.40 Лекції. Історія України 14.15 00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Ігор Петрович) 19:45 Передвиборна ОДРУЖИТЬСЯ» 11.50, 12.25 Х/ф 18:00 «Слідство ведуть
Цікаво.com 10.50 Брама часу
Радіодень «Модуль знань» 15.30
агітація кандидатів на пост
ФУТБОЛ-1
«У ДЖАЗІ ТІЛЬКИ ДІВЧАТА» 12.00
ZIK
Василя Зими» 02.00, 08.00, 21.00
11.35 Там, де нас нема 12.35,
екстрасенси» 16+
Д/С «Таємниці підводного світу»
Президента України за кошти
«Новини» 14.50, 15.50, 16.45
«Вердикт» з Сергієм Руденком
19.40 Речовий доказ 14.55, 23.40
20:00,
20:55
Т/с
«Кріпосна»
06:00,
16:00
«Європейський
07.00 Перші про головне. Ранок.
16.00
Радіодень
«Життя+»
16.30
Державного бюджету №43 (Новак
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу 22:50, 23:50 Т/с «Пізне каяття»
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Любов, ненависть і пропаганда
WEEKEND»
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
«Музлов»
з
Любою
Морозовою
Андрій Яремович) 20:05
«Стосується кожного» 20.00, 04.00
Свобода» 03.30 «Поліцейська
15.50, 21.45 Річкові монстри 18.45, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
06:45, 20:45 Журнал Ліги чемпіонів 17.15 Лекції. «100 років
Передвиборна агітація кандидатів на «Подробиці» 21.00 «Речдок.
ICTV
20.50 Їжа богів 22.40 Невідомий
07:15 Чемпіонат Англії. Огляд туру мистецтва» 17.40 «Спільно» 18.10 хвиля» 04.00 «Суботній політклуб»
Перші про головне. Коментарі
пост Президента України за кошти
Особливий випадок. Фатальна
Китай 00.35 Історія криміналістики 08.00, 09.00, 11.00 Перші про
08:10 Ліверпуль - Бернлі. Чемпіонат Т/С» Еліза» 19.50 «Разом» 20.15 05.00 «Міжнародний огляд» з
Державного бюджету №44
Юрієм Фізером 09.00 «Мандруй
пристрасть» 22.10, 05.25 «Слідство 05:35, 20:20 Громадянська оборона 01.15 Містична Україна 03.00
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра Z
Англії
Лайфхак українською 20.50 «Своя своє» 09.30 «Успішні в Україні»
06:30 Ранок у великому місті
(Литвиненко Юлія Леонідівна) 20:30 вели... з Леонідом Каневським»
Бандитська Одеса
вогнем 13.00, 15.00 Перші про
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
земля»
21.20
«Шахтарська
зміна»
08:45,
12:45,
15:45,
18:45,
21:10
Д/ц «Мегаполіси» 21:25 UA:Спорт
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
23.55 Т/с «Генеральська невістка»
головне. День. Новини 15.15 Між
10:20 Олександрія - Олімпік.
22.25 Д/Ф «В Україні»
Факти
21:40 Наші гроші 22:10 Д/с
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
02.35 «Орел і Решка. Шопінг» 04.55
К-1
своїми 16.00 Перші про головне.
Чемпіонат України
«Шамварі: територія диких тварин» «Top Shop»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
День.
Дайджест
17.00,
19.00
Перші
06:30
«TOP
SHOP»
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
12:05
«Великий
футбол»
22:45 Складна розмова
10:10 Багач-Бідняк
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
про
головне.
Вечір.
Новини
18.00
07:45
М/с
«Гарфілд
Шоу»
13:50
Ювентус
Удінезе.
Чемпіонат
НОВА ВОЛИНЬ
12:15, 13:25 Х/ф «МОЯ
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
УКРАЇНА
Перші
про
головне.
Вечір.
Дайджест
08:10
«Ух
ти
show»
1+1
Італії
СУПЕР-КОЛИШНЯ»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 18.15 Коментар 22.00 «Шустрова
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
19.15
VOX
POPULI
20.00
Ток-шоу
09:00
«Бєдняков+1»
16:45 Арсенал - МЮ. Чемпіонат
Live» 23.00 «Студія Захід» з
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
Україною
«Злий дім» 21.00, 06.20 Перші про
09:50 «Вірю не Вірю»
Англії
16:20, 21:30 Т/с «Фантом»
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини Антоном Борковським
з 1+1»

УТ-1

1+1

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 16:50, 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 РадіоДень 13:45 Д/ц
«Неповторна природа» 14:30 52
вікенди 15:15 Т/с «Іспанська
легенда» 17:05 Біатлон. Чемпіонат
світу. Індивідуальна гонка 20км.
Чоловіки 19:10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету №45
(Тимошенко Юрій Володимирович)
19:30 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №46 (Безсмертний Роман
Петрович) 19:45 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету №47
(Добродомов Дмитро Євгенович)
20:05 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №48 (Данилюк Олександр
Володимирович)
20:30 Д/ц «Мегаполіси» 21:25
UA:Спорт 21:40 Складна розмова
22:10 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин» 22:45 Схеми.
Корупція в деталях

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»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 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»

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 Гучна справа

УТ-1

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:55, 08:45 Kids Time
07:00 М/с «Майлз із майбутнього»
08:50 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:00 Кохання на виживання
17:00, 19:00 Подіум
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ПОЛЬОТУ»

головне. Підсумки 21.35 Ток-шоу
«Не дебати» 23.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 03.10 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

18:30 Журнал Ліги Європи
19:00 Шахтар - Карпати. Чемпіонат
України
21:15, 23:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21:50 LIVE. Ювентус - Атлетіко. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

11:25 Х/ф «СІМЕЙКА ДЖОНСІВ»
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»

Гра Z вогнем 22.30 Перші другі
23.30 Стежками війни 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 03.10 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
19:10 Арсенал - МЮ. Чемпіонат
Англії
21:45 LIVE. Барселона - Ліон. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА

2+2

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
РУСАЛКУ»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня шопінгу
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

ТЕТ

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
06:00 Мультфільми
19.00, 20.30 Новини 09.00 Д/ф
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
«Кухня По» 09.30, 13.00
09:35, 18:15 «Спецкор»
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10.00, 13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10:55 «Загублений світ»
10.30, 15.00 Д/С «Неповторна
12:55 «Облом.UA.»
природа» 11.00 Ранковий гість
13:25 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
СТБ
11.20 Публіцистична програма
ВТОРГНЕННЯ»
«Розсекречена історія» 12.15 Д/Ф
06:50 «Містичні історії з Павлом
15:50 Х/ф «ПІДСТАВА»
«Олександра Шулежко. Доля
МЕГА
Костіциним» 16+
17:20 Загублений світ
праведниці» 12.40 Лекції. Історія
08:40 «МайстерШеф» 12+
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
України 14.15 Радіодень «Модуль
12:30 «Хата на тата» 12+
викликом-4»
ІНТЕР
13.50 Правда життя 08.50, 16.45
знань» 15.30 Д/С «Таємниці
17:30,
22:00
«Вікна-Новини»
Дика
природа
Африки
09.50,
17.45
21:35,
23:20
Т/с
«Кістки-8»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
підводного світу» 16.00 Радіодень
ФУТБОЛ-1
18:00
«Слідство
ведуть
Цікаво.com
10.50
Брама
часу
11.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
«Життя+» 16.30 «Кіновол» з Сергієм
ZIK
Там,
де
нас
нема
12.40,
19.40
екстрасенси» 16+
06:00 Фіорентина - Лаціо. Чемпіонат Тримачем 17.15 «Своя земля»
Інтером» 10.10, 12.25 Х/ф
Речовий доказ 15.00, 23.40 Любов, 07.00 Перші про головне. Ранок.
20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
Італії
«ЖАНДАРМ І ЖАНДАРМЕТКИ»
17.40 Лекції «100 років літератури»
ненависть і пропаганда 15.50, 21.45 Дайджест 07.15, 08.15, 09.15, 11.15, 07:45, 23:55 Журнал Ліги Європи
22:50, 23:45 Т/с «Пізне каяття»
12.35 Х/ф «ФАНТОМАС» 14.50,
18.10 Т/С «Еліза» 19.50
Річкові монстри 18.45, 20.45 Їжа
13.15, 16.15, 17.15, 18.15 Перші про 08:15 Львів - Зоря. Чемпіонат
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
«Шахтарська зміна» 20.15 Лайфхак
ICTV
богів 22.40 Невідомий Китай 00.35 головне. Коментарі 08.00, 09.00,
України
01.55 Ток-шоу «Стосується кожного»
українською 20.50 Програма
11.00 Перші про головне. Ранок.
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
20.00, 04.05 «Подробиці» 21.00
05:35, 10:10 Громадянська оборона Історія криміналістики 01.20
розслідувань «Наші гроші» 21.25 Ток
Містична
Україна
03.10
Україна:
Новини
12.05,
20.00
HARD
з
«Речдок. Особливий випадок.
10:25
Ман
Сіті
Шальке.
1/8
фіналу.
06:30 Ранок у великому місті
шоу «Складна розмова» 22.25
забута історія
Влащенко 13.00, 15.00 Перші про
Фатальна пристрасть» 22.10, 05.25 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Ліга чемпіонів УЄФА
«Пліч-о-пліч»
головне.
День.
Новини
15.15
Між
«Слідство вели... з Леонідом
12:15 Чемпіонат Італії. Огляд туру
Факти
К-1
своїми
16.00
Перші
про
головне.
Каневським» 23.55 Т/с «Шкідливі
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
13:10, 21:00 Огляд вівторка. Ліга
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
День. Дайджест 17.00, 19.00 Перші
06:30 «TOP SHOP»
поради» 02.40 «Орел і Решка.
чемпіонів УЄФА
12:05, 13:20 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
НОВА ВОЛИНЬ
про головне. Вечір. Новини 18.00
Шопінг» 04.55 «Top Shop»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
13:55 Шахтар - Карпати. Чемпіонат 07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
Перші про головне. Вечір. Дайджест
08:10 «Ух ти show»
України
17:35, 21:30 Т/с «Фантом»
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
УКРАЇНА
19.15 VOX POPULI 21.00, 06.20
09:00 «Бєдняков+1»
16:05, 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
20:20 Секретний фронт
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Перші про головне. Підсумки 21.40 16:50 Ювентус - Атлетіко. 1/8
09:40 «Вірю не Вірю»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+

ТБ

ЧЕТВЕР, 14 БЕРЕЗНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 17:40, 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
13:45 Д/ц «Неповторна природа»
15:15 Т/с «Іспанська легенда»
17:05 Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська терція» 18:05
Біатлон. Чемпіонат світу. Одиночна
змішана естафета 19:10 Своя
земля 19:30 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №50 (Журавльов Василь
Миколайович) 19:45 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету №51
(Ригованов Руслан Олександрович)
20:05 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №52 (Ляшко Олег
Валерійович) 20:30 Д/ц
«Мегаполіси» 21:25 UA:Спорт
21:40 Схеми. Корупція в деталях
22:10 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин»

23:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
АМЕРИЦІ»

11:30 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ
ГРЕЦЬКЕ ВЕСІЛЛЯ 2»
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»

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»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 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»

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 Контролер

СТБ

06:45 «Містичні історії з Павлом
Костіциним» 16+
ІНТЕР
08:30 «МайстерШеф» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
12:20 «Хата на тата» 12+
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
Інтером» 10.20, 12.25 Х/ф
18:00 «Слідство ведуть
«ВИСОКИЙ БЛОНДИН У
екстрасенси» 16+
ЧОРНОМУ ЧЕРЕВИКУ» 12.40 Х/ф 20:00, 20:55 Т/с «Кріпосна»
«ФАНТОМАС РОЗБУШУВАВСЯ»
22:50, 23:50 Т/с «Пізне каяття»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.55 Ток-шоу «Стосується
ICTV
кожного» 20.00, 04.00 «Подробиці»
05:35 Громадянська оборона
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 22.10, 05.25 06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
«Слідство вели... з Леонідом
Факти
Каневським» 23.55 Т/с «Шкідливі
ради» 02.40 «Орел і Решка. Шопінг» 09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
04.55 «Top Shop»
12:35, 13:20 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
АМЕРИЦІ»
УКРАЇНА
1+1
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
17:35, 21:30 Т/с «Фантом»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
Україною
20:20 Антизомбі
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,

22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ 2:
КОРИДОРИ ЧАСУ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:50, 08:30 Kids Time
06:55 М/с «Майлз із майбутнього»
08:35 Т/с «Мерлін»
12:15 Т/с «Загублені»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00, 22:00 Аферисти в мережах
16+
23:00 Х/ф «НЕ ДИХАЙ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.35,
13.40, 03.15 Правда життя 08.40,
16.40, 00.35 Дика природа Африки
09.40, 17.40 Цікаво.com 10.40
Брама часу 11.30 Там, де нас нема
12.30, 19.40 Речовий доказ 14.50,
23.40 Любов, ненависть і
пропаганда 15.45, 21.45 Річкові
монстри 18.40, 20.50 Їжа богів
22.40 Невідомий Китай 01.35
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:00 «Бєдняков+1»
09:50 «Вірю не Вірю»
11:30 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗІ»
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»

15:00 «Орел і Решка. Навколо світу» Історична правда з Вахтангом Кіпіані
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
ТЕТ
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ШЕСТЕРО ВЕСЬ СВІТ
2+2
ОБІЙДУТЬ»
06:00 Мультфільми
11.00 Т/с «Якось у казці»
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
09:35, 18:15 «Спецкор»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
Полтавою
10:55 «Загублений світ»
13.30, 14.30 Танька і Володька
12:55 «Помста природи»
15.00 Панянка-селянка
14:55 Х/ф «ЗАЛІЗНИЧНІ ТИГРИ» 18.00 4 весілля
17:15 Загублений світ
19.00 Богиня шопінгу
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
22.00 Сімейка У
викликом-4»
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
21:30, 23:15 Т/с «Кістки-8»

Д/ц «Кухня По» 09:37, 13:02 «Енеїда»
10:04, 21:01 «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
«Світова марка патонівців» 13:44
«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 «Наші гроші»
21:24 «Складна розмова» 22:29
«Пліч-о-пліч»

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 «Неповторна природа» 11:00,
12:40, 17:15 «Wise cow» 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Сімдесятники. Юрій Іллєнко»
13:44, 22:01 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10, 14:55 «Світ
навколо» 14:15 Радіодень «Модуль
знань» 15:00 Д/с «Неповторна
UA: РІВНЕ
природа» 15:30 Д/с «Таємниці
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
підводного світу» 16:00 Радіодень
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
«Життя+» 16:30 NeoСцена з
19.00, 20.30 Новини 09.00 Д/С
Олегом Вергелісом 17:40 «Чудова
«Кухня По» 09.35, 13.00
гра» 18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» дня». (Прямий ефір) 19:52
10.05, 13.45, 19.25, 21.55 Тема дня «Букоголіки» 20:18 Лайфхак
10.30, 15.00 Д/С «Неповторна
українською 20:30 Новини.
природа» 11.00 Ранковий гість
Сурдопереклад 20:54 «Складна
11.20 Публіцистична програма
розмова» 21:24 «Спільно» 22:29
«Розсекречена історія» 12.15 Д/Ф «Наші гроші»
ФУТБОЛ-1
«Січ» 12.40, 17.15 Лекції. «100 років
ZIK
06:00 Челсі - Вулвергемптон.
літератури» 14.15 Радіодень
ЕСПРЕСО
07.00 Перші про головне. Ранок.
Чемпіонат Англії
«Модуль знань» 15.30 Д/С
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
07:45 Ман Сіті - Шальке. 1/8 фіналу. «Таємниці підводного світу» 16.00 00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Василя Зими» 02.00, 08.00
Ліга чемпіонів УЄФА
Радіодень «Життя +» 16.30
Перші про головне. Коментарі
«Вердикт» з Сергієм Руденком
09:30 Журнал Ліги Європи
«Неосцена» з Олегом Вергелісом
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
10:00, 15:40, 20:40, 22:45 Футбол
17.40 Д/Ф «Чудова гра» 18.10 Т/С 03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра Z
Свобода» 03.30, 09.30 «Вартові
NEWS
«Еліза» 19.50 Букоголіки 20.15
вогнем 13.00, 15.00 Перші про
Еспресо» 04.00 «Міжнародний
10:25 Барселона - Ліон. 1/8 фіналу. Лайфхак українською 20.50
головне. День. Новини 15.15 Між
Ліга чемпіонів УЄФА
Ток-шоу «Складна розмова» 21.20 огляд» з Юрієм Фізером 04.30
своїми 16.00 Перші про головне.
«#Скандали_тижня» 05.00, 09.00,
12:15 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів «Спільно» 22.25 Програма
День. Дайджест 17.00, 19.00 Перші
23.00 «Шустрова Live» 09.55,
УЄФА
розслідувань «Наші гроші»
про головне. Вечір. Новини 18.00
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
12:55 Топ-матч
Перші про головне. Вечір. Дайджест 13:10 Ювентус - Атлетіко. 1/8
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
фіналу. Ліга чемпіонів
НОВА ВОЛИНЬ
21.00, 06.20 Перші про головне.
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
УЄФА
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Підсумки 21.40 Прямим текстом з
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.25
15:00
Огляд
середи.
Ліга
чемпіонів
«Нової
Волині»
07:30,
08:00,
08:30,
Остапом Дроздовим 23.00
Коментар 18.15 «Агро-Експрес»
УЄФА
13:30,
17:00,
19:00
Новини
09:00
Стежками війни 23.30 Джокери
21.00 «Політклуб Віталія
16:05,
18:30
«Ніч
Ліги
чемпіонів»
Д/ц
«Кухня
По»
09:37,
13:02
00.00 Д/ф «Щоденники Другої
Портникова» 23.30 «Поліцейська
16:45
Баварія
Ліверпуль.
1/8
«Енеїда»
10:04
«Тема
дня»
10:32
хвиля»
світової війни: день за днем» 03.10
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
19:00, 21:50 «Шлях до Баку»
19:45 LIVE. Динамо (К) - Челсі. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
22:20 LIVE. «Ліга Європи. ONLINE»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 15 БЕРЕЗНЯ
УТ-1
06:00 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» 12:30 Д/ц «Аромати Греції»
13:15, 14:30 РадіоДень 13:45 Д/ц
«Неповторна природа» 15:15 Д/п
«Срібна земля. Хроніка Карпатської
України. 1919-1939» 16:45 Пліч-о-пліч
17:00 Д/ц «Браво, шеф!» 18:20 Тема
дня 18:50 Своя земля 19:10
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету №53 (Скоцик
Віталій Євстафійович) 19:30
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету №54 (Кармазін
Юрій Анатолійович) 19:45
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету №55 (Шевченко
Олександр Леонідович) 20:05
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету №56 (Балашов
Геннадій Вікторович) 20:30 Перший
на селі 21:25 UA:Спорт 22:00 Перша
шпальта 22:30 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»

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»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «Ігри приколів 2019»
23:40 «Ліга сміху»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.30 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ВИСОКОГО БЛОНДИНА» 12.40 Х/ф
«ФАНТОМАС ПРОТИ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 14.50, 15.50,
16.45, 23.50 «Речдок» 18.00, 02.25
Ток-шоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським» 03.55
«Орел і Решка. Мегаполіси» 05.15
«Top Shop» 05.45 «Готуємо разом»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика

13:30, 15:30 Т/с «Мама моєї доньки»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:20 Слідами

СТБ
05:30, 18:00 «Хата на тата» 12+
13:10 Х/ф «ДОМАШНІЙ АРЕШТ»
15:20 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО,
АБО СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
20:00, 23:05 «Холостяк» 12+
22:50 «Небачене Євробачення 2019»
23:55 «Холостяк. Як вийти заміж»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:10, 13:20, 23:00 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14:50, 16:15 Т/с «Пес»
17:35 Т/с «Фантом»
20:10 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
06:20, 07:40 Kids Time
06:25 М/с «Майлз із майбутнього»
07:45 Пацанки. Нове життя 16+
13:00 Суперінтуїція 12+
16:50, 19:00 Т/с «Будиночок на
щастя»

УТ-1

1+1
06:00 «Гроші 2019»
07:00 «Світське життя 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:15, 12:30, 13:40, 15:10
«Світ навиворіт - 6»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 Спецпроект до 15-річчя Студії
«Квартал 95 «Слуги сміху»
21:40 «Вечірній квартал 2019»
23:40 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.45 «Чекай на мене. Україна»
08.35 «Слово Предстоятеля» 08.45
Х/ф «ВИСОТА» 10.30 Х/ф
«ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ» 12.15
Х/ф «СПРАВА БУЛА У ПЕНЬКОВІ»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРІЧНІЙ
ВУЛИЦІ» 16.10 Т/с «Побачити
океан» (12+) 20.00, 02.20
«Подробиці» 20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон» 22.30 Х/ф «ТАНГО
КОХАННЯ» 00.30 Х/ф «ВИКУП»
(16+) 02.50 Мультфільм 03.35
«Речдок» 05.00 «Великий бокс.
Еррол Спенс - Майкі Гарсія»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях

ТЕТ

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»

ТБ

СУБОТА, 16 БЕРЕЗНЯ
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 09:35 М/с «Вруміз»
10:05 Казки, перевірені часом.
Підмінена королева 11:30 Хто в
домі хазяїн? 12:00 Сильна доля
13:00 Д/ц «Супер Чуття» 14:10
Біатлон. Чемпіонат світу. Естафета
4*6км. Жінки 15:45 По обіді шоу
16:50 Спільно 17:25 Біатлон.
Чемпіонат світу. Естафета 4*7, 5км.
Чоловіки 19:10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету №57
(Порошенко Петро Олексійович)
19:30 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №58 (Бойко Юрій
Анатолійович) 19:45 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету №59
(Ващенко Олександр Михайлович)
20:05 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №60 (Корнацький Аркадій
Олексійович) 20:30 Д/ц «Світ дикої
природи» 21:25 Розсекречена
історія 22:20 Д/ц «Неповторна
природа»

10:55 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
21:00, 22:00 Аферисти в мережах 16+ 15:20 Х/ф «МЕГАПРОВАЛ»
23:00 Х/ф «ЛІГВО МОНСТРА»
17:10 Загублений світ
19:25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ СВІТАНОК»
МЕГА
21:25 Х/ф «ВУЛКАН»
23:25 Х/ф «БІЛЬШЕ, НІЖ СЛУЖБА»
06.00 Бандитська Одеса 07.55,
14.00 Правда життя 09.05, 15.50,
ZIK
21.45 Річкові монстри 10.00, 17.45
Цікаво.com 11.00 Брама часу 11.50 07.00 Перші про головне. Ранок.
Там, де нас нема 12.50, 19.40
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15, 11.15,
Речовий доказ 14.55, 23.40 Любов, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15 Перші про
ненависть і пропаганда 16.45, 00.35 головне. Коментарі 08.00, 09.00,
Дика природа Африки 18.45, 20.45
11.00 Перші про головне. Ранок.
Їжа богів 22.40 Невідомий Китай
Новини 12.05 HARD з Влащенко
01.35 Містична Україна 03.15
13.00, 15.00 Перші про головне.
Таємниці дефіциту 05.35 Чорна піхота День. Новини 15.15 Між своїми
16.00 Перші про головне. День.
К-1
Дайджест 17.00 Перші про головне.
06:30 «TOP SHOP»
Вечір. Новини 18.00 Перші про
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
головне. Вечір. Дайджест 18.30
08:10 «Ух ти show»
Джокери 20.00 FACE 2 FACE з
08:50 «Бєдняков+1»
Тетяною Даниленко 21.00 Перші про
09:30 «Вірю не Вірю»
головне. Підсумки 21.30 Політичне
11:10 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА
ток-шоу «Народ проти!» 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
ЩО»
день за днем» 02.05 Художній фільм
13:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
15:00 «Орел і Решка. Навколо світу» 03.30 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.15 Shift 06.30 Європа у
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
фокусі
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

08:00, 15:20 Т/с «Сонячний
листопад»
16:00, 20:00 Т/с «Сурогатна мати»
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Т/с «Бабуся при надії»

СТБ
05:45 «Хата на тата» 12+
08:50, 22:25 Т/с «Кріпосна»
16:10 «Холостяк» 12+
19:00 «МайстерШеф.
Професіонали» 12+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Більше ніж правда
07:30 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу 12+
10:50, 11:45 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:10 Т/с «Фантом»
19:10 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ»
21:35 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-2»
23:35 Х/ф «РОБОКОП»

НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Т/с «Меліса та Джой»
06:35, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Майлз із майбутнього»
08:00 Ревізор. Крамниці
10:00 Таємний агент
11:10 Таємний агент. Постшоу

13:00 Заробітчани
14:50 Хто зверху? 12+
16:50 М/ф «Реальна білка 2»
18:30 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ»
21:00 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ
2»
23:50 Х/ф «ЧАС РОЗПЛАТИ»

УТ-1

1+1

УКРАЇНА

НОВИЙ КАНАЛ

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 09:35 Х/ф «МАРІЯ
ТЕРЕЗІЯ» 11:30 Д/ц «Кухня По»
12:00 Д/ц «Браво, шеф!» 13:05
#ВУКРАЇНІ 13:35 Перший на селі
14:10, 22:00 Біатлон. Чемпіонат
світу. Мас-старт 12.5км. Жінки
15:00 UA:Фольк 16:00, 18:50 Своя
земля 16:55 Біатлон. Чемпіонат
світу. Мас-старт 15км. Чоловіки
17:50 UA:Біатлон. Студія 18:10 Д/ц
«Мегаполіси» 19:10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету №61
(Дерев’янко Юрій Богданович)
19:30 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету №62 (Носенко Сергій
Михайлович) 19:45 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету №63 (Вілкул
Олександр Юрійович) 20:05
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету №64
(Мураєв Євгеній Володимирович)
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»
11:15 Х/ф «ГРІХИ НАШІ»
13:05 Х/ф «ОСТАННЯ РОЛЬ
РИТИ»
15:15 Х/ф «ВІД ТЮРМИ Й ВІД
СУМИ»
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
09:00 Т/с «Сурогатна мати»
12:50 Т/с «Біжи не оглядаючись»
17:00, 21:00 Т/с «З мене досить»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «СРІБЛЯСТИЙ ДЗВІН
СТРУМКА»

05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Майлз із майбутнього»
07:10 Х/ф «ЕЛВІН ТА
БУРУНДУКИ»
09:00 М/ф «Реальна білка 2»
10:50 Х/ф «ЧАС РОЗПЛАТИ»
13:10 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ»
15:45 Х/ф «ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ
2»
18:30 Х/ф «МОГУТНІ
РЕЙНДЖЕРИ»
21:00 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
23:20 Х/ф «ВУЛИЦЯ МОНСТРО
10»

СТБ

06:45, 09:55 «Хата на тата» 12+
08:00 «Холостяк. Як вийти заміж»
12+
09:00 «Страва честі» 12+
15:30 «МайстерШеф.
Професіонали» 12+
ІНТЕР
19:00, 20:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
08.00 «Удалий проект» 09.00
21:00 «Один за всіх» 16+
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел і 22:15 «Я соромлюсь свого тіла»
16+
Решка. Морський сезон 3» 12.00
«Крутіше всіх. Новий сезон» 14.00
ICTV
Т/с «Побачити океан» (12+) 18.00
Х/ф «ХРИСТИНА» 20.00
06:15 Антизомбі
«Подробиці» 20.30 Х/ф
08:05 Т/с «Відділ 44»
«НАРЕЧЕНИЙ НАПРОКАТ» (16+) 12:00, 13:00 Х/ф «РОБОКОП»
22.50 Х/ф «ЯКБИ Я ТЕБЕ
12:45, 18:45 Факти
КОХАВ...» (16+) 00.50 «Речдок» 14:25 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ»
03.20 «Орел і Решка. Шопінг»
16:50 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-2»
04.55 «Top Shop» 05.25
20:35 Х/ф «ДЖОН ВІК-2»
«Слідство вели... з Леонідом
23:15 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
Каневським»
ПСІВ»

23:50 Х/ф «БАБІЙ»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:55 «ДжеДАІ-4. Краще»
09:55 «Загублений світ»
14:50 Х/ф «ВУЛКАН»
16:50 22 тур ЧУ по футболу
«Зоря»-»Шахтар»
МЕГА
19:00 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
06.00 Бандитський Київ 07.25,
21:15 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
00.45 Містична Україна 08.15, 18.15 23:25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
Ілюзії сучасності 10.05 Їжа богів
РИНГ»
11.00 Любов, ненависть і
пропаганда 12.45, 21.00 Земля:
ZIK
сили природи 14.35 Дика природа
07.00,
09.00
Перші
про головне.
Африки 15.35 Невідомий Китай
17.25, 23.45 Річкові монстри 01.35 Ранок. Дайджест 07.15, 09.15
Перші про головне. Коментарі
Великі українці 04.15 Легендарні
замки Закарпаття 05.00 Легендарні 10.00 Перша передача 10.35,
22.35, 02.10 Історична правда з
замки України 05.40 Квітка Цісик
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 «Баранчик Шон»
17.00, 19.00 Перші про головне.
11:30 «Ух ти show»
Вечір. Новини 18.45 Місто 19.20
12:30 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00
ЩО»
Перші про головне. Деталі 22.00
14:35 «Орел і Решка. Навколо світу» Стежками війни 23.00 Вижити в
19:10 «Орел і Решка. Морський
Україні 00.00 Д/ф «Щоденники
сезон»
Другої світової війни: день за днем»
05.35 Документальний фільм
22:00 «Блокбастери»
23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло 06.00 Євромакс 06.30 Завтра вже
сьогодні
2»

ТБ

НЕДІЛЯ, 17 БЕРЕЗНЯ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «ЯК СТВОРИТИ
ІДЕАЛЬНОГО ХЛОПЦЯ»
11.00 Т/с «Якось у казці»
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»

«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Українська мрія. Василь Симоненко
«Тиша і грім» 13:44, 22:01 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:10, 14:55
«Світ навколо» 14:15 Радіодень
UA: РІВНЕ
«Модуль знань» 15:00 Д/с
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок» «Неповторна природа» 15:30 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16:00
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Новини 09.00 Д/с «Кухня Радіодень «Життя+» 16:30 БібліоFun
з Ростиславом Семківим 17:40
По» 09.30, 13.00 Кулінарно«Букоголіки» 18:12 Т/с «Еліза» 19:23
літературне шоу «Енеїда» 10.00,
ФУТБОЛ-1
«Тема дня». (Прямий ефір) 19:52
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня 10.30,
«Виборчий округ». (І.Крулько) 20:30
15.00 Д/с «Неповторна природа»
06:00 «Ліга Європи. ONLINE»
11.00 Ранковий гість 11.15
Новини. Сурдопереклад 20:52
08:00, 12:15 Топ-матч
Публіцистична програма
«Схеми. Корупція в деталях» 21:22
08:10 Барселона - Ліон. 1/8 фіналу.
«Розсекречена історія» 12.15 Д/ф
«Своя земля» 22:29 «Як дивитися
Ліга чемпіонів УЄФА
«Українська
рапсодія»
14.15
кіно?»
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Арсенал - Ренн. 1/8 фіналу. Ліга Радіодень «Модуль знань» 15.30 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16.00
ЕСПРЕСО
Європи УЄФА
Д/ф «Чудова гра» 16.30 «Бібліофан» з 00.00, 06.00, 19.00, 20.20 «Великий
12:25 Огляд матчу «Баварія Ростиславом Семківим» 17.15
ефір Василя Зими» 02.00, 04.30,
Ліверпуль». Ліга чемпіонів
Лекції.»100 років літератури» 17.40
08.05 «Студія Захід» з Антоном
УЄФА
Д/ф «Букоголіки» 18.10 Т/с «Еліза»
Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
12:45, 13:20 «Ліга чемпіонів»
19.50 «Пліч-о-пліч» 20.15 Лайфхак
22.30 «Ваша Свобода» 03.30, 09.30
13:00 LIVE. Жеребкування 1/4 фіналу. українською 20.50 Програма
«Поліцейська хвиля» 04.00
Ліга чемпіонів УЄФА
розслідувань «Схеми. Корупція в
13:40, 14:20, 16:05, 18:45 «Шлях до
деталях» 21.25 Своя земля 22.25 Як «Шустрова Live» 08.00
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
Баку»
дивитися кіно?
Україні» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14:00 LIVE. Жеребкування 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
НОВА ВОЛИНЬ
УЄФА. Прем’єра
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
07:00,
07:35,
08:05,
08:35
«Ранок
16:55 Динамо (К) - Челсі. 1/8 фіналу.
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
«Нової
Волині»
07:30,
08:00,
08:30,
Ліга Європи УЄФА
17.10, 18.15 Коментар 19.15
13:30,
17:00,
19:00
Новини
09:00
Д/ц
19:15 Чемпіонат Італії. Передмова до
«Дебати» 21.00 Авторська програма
«Кухня По» 09:37, 13:02 «Енеїда»
туру. Прем’єра
«Ч/Б шоу» 22.00 «#Скандали_тижня»
10:04 «Тема дня» 10:32 Д/ц
19:45 Інтер - Айнтрахт. 1/8 фіналу.
23.00 «Вартові Еспресо» 23.30
«Неповторна природа» 11:00, 12:40,
Ліга Європи УЄФА
«Мандруй своє»
17:15 «Wise cow» 11:18 Д/ф
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
19.00 Богиня шопінгу
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
23.00 Х/ф «ІНСТРУКЦІЇ НЕ
ДОДАЮТЬСЯ» (16+)

ТЕТ

«Тема дня». Сурдопереклад 14:14
«Розсекречена історія» 15:08
«Радіодень. Книжкова лавка» 16:04
Вистава «Корсар» 18:04 «Сильна
UA: РІВНЕ
доля» 19:00 Новини 19:16 «Вечір
на Суспільному» 19:48 Лайфхак
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00
Ранкове шоу «Добрий ранок» 09.35 українською 20:08 UA:Фольк 21:00
МузLove з Любою Морозовою
«Хто в домі хазяїн» 10.00 Д/ф
21:30 NeoСцена з Олегом
«Чудова гра» 10.30 Д/с
«Неповторна природа» 11.00 Д/с Вергелісом 22:04 Д/ф «Сильна
доля»
«Смак сиру» 11.30 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 12.25
ЕСПРЕСО
Ранковий гість 12.55 Радіодень
ФУТБОЛ-1
00.00, 01.20 «Великий ефір Василя
«Модуль знань.» Вибране 13.40
06:00 Кальярі - Фіорентина.
Зими» 00.15, 13.30 «Дебати»
Тема дня 14.10 Публіцистична
Чемпіонат Італії
02.00, 07.00 «Політклуб Віталія
програма «Розсекречена історія»
07:45, 15:10 Чемпіонат Італії.
15.05 Радіодень «Книжкова лавка» Портникова» 03.30, 06.30, 16.30
Передмова до туру
16.00 Вистава 18.00 Д/ф «Сильна «#Скандали_тижня» 04.00, 11.05,
08:15 Арсенал - Ренн. 1/8 фіналу.
23.00 Авторська програма «Ч/Б
доля» 19.00 Новини 19.15
Ліга Європи УЄФА
шоу» 05.00, 21.30 «Шустрова Live»
«Суботня тема» 19.45 Лайфхак
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
05.30 «Ваша Свобода» 06.00
українською 20.05 UA :Фольк
«Вартові Еспресо» 08.30
10:25 Чемпіонат Англії. Передмова 21.00 «Муз лав» з Любою
«Поліцейська хвиля» 09.00
до туру. Прем’єра
Морозовою 21.30 Неосцена з
10:55 Динамо (К) - Челсі. 1/8
Олегом Вергелісом 22.05 Сильна «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Мандруй своє»
фіналу. Ліга Європи УЄФА доля
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
12:40, 17:55 Огляд матчів. Ліга
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 НОВИНИ
Європи УЄФА
10.05 «PRO здоров’я» з Іриною
13:30 Баварія - Ліверпуль. 1/8
НОВА ВОЛИНЬ
Коваль 12.10, 15.10, 17.05, 18.10
фіналу. Ліга чемпіонів
07:00 «Додолики» 07:15 «Казки
Коментар 13.05, 21.00
УЄФА
Лірника Сашка» 07:26 М/с
«Міжнародний огляд» з Юрієм
15:55 LIVE. Сассуоло - Сампдорія. «Принцеса Сісі» 08:00 «Ранок
Фізером 14.30 «Успішні в Україні»
Чемпіонат Італії
«Нової Волині» 09:33 «Хто в домі
15.30 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
16:45, 19:45 Футбол Tables
хазяїн?» 10:04 «Чудова гра» 10:36 Свобода 16.05 «Людина і право» з
18:50, 23:25 Топ-матч
Д/ц «Неповторна природа» 11:04 Борисом Захаровим 19.05
18:55 LIVE. СПАЛ - Рома. Чемпіонат Д/ц «Смак сиру» 11:32 «Енеїда»
«Суботній політклуб» 20.00
Італії
(нова) 12:30 Двоколісні хроніки
«Політичний МаринаД» 22.00
20:55 Світ Прем’єр-ліги
12:55 Радіодень «Модуль знань»
«Студія Захід» з Антоном
21:25 LIVE. Торіно - Болонья.
13:35 «Українська читанка» 13:46 Борковським
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Шлях до Ельдорадо»
12.50 Х/ф «ШЕСТЕРО ВЕСЬ СВІТ
ОБІЙДУТЬ»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.00 Х/ф «ІНСТРУКЦІЇ НЕ
ДОДАЮТЬСЯ» (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон» (16+)

19:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Блокбастери»
23:00 «Орел і Решка. Рай та пекло
2»

«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 02.10 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV»

2+2

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Рок Дог»
12.20 Х/ф «ЯК СТВОРИТИ
ІДЕАЛЬНОГО ХЛОПЦЯ»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Х/ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»

06:00 Мультфільми
07:55 «102. Поліція»
08:50 «ДжеДАІ. Дайджест 2017»
09:50 «Загублений світ»
12:40 «Скажені перегони»
14:05 Х/ф «ГЕО-КАТАСТРОФА»
15:50 Х/ф «МЕГАПРОВАЛ»
17:25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК»
19:25 Х/ф «БИТВА ПРОКЛЯТИХ»
21:15 Х/ф «СВІТ МАЙБУТНЬОГО»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

21:35 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
22:50 Зальцбург - Наполі. 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА

ТЕТ

Чемпіонат Італії
23:40 Арсенал-Київ - Ворскла.
Чемпіонат України

16:55 LIVE. Десна - Львів. Чемпіонат
України
19:25 LIVE. Олімпік - Динамо.
Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол»
23:00 Наполі - Удінезе. Чемпіонат
Італії. Прем’єра

UA: РІВНЕ

07.00 М/с «Принцеса Сіссі» 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
«Кухня По» 11.30 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 12.25
Двоколісні хроніки 2 ч. 12.50
Радіодень «Модуль знань» Вибране
13.30, 15.05 «Українська читанка»
ФУТБОЛ-1
МЕГА
13.40 Суботня тема 14.10 Д/с
06:00
Баварія
Ліверпуль.
1/8
06.05 Бандитська Одеса 07.30
«Незвідані шляхи» 15.10 «Букоголіки»
ZIK
фіналу.
Ліга
чемпіонів
Містична Україна 08.20, 18.25 Ілюзії
15.45 Д/ф «Відкривай Україну» 16.10
УЄФА
07.00 Перші про головне. Ранок.
сучасності 10.10 Їжа богів 11.05
Д/ф «Чудова гра» 16.40 Д/ф «Хто в
Китай у ІІ світовій 12.55, 21.00
Дайджест 07.15 VOX POPULI 08.05 07:45 Світ Прем’єр-ліги
домі хазяїн» 17.05 Лайфхак
08:15 СПАЛ - Рома. Чемпіонат Італії українською 17.35 Д/ф «Сильна доля»
Земля: сили природи 14.45 Дика
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
природа Африки 15.45, 16.40
18.30 Спільно 19.00 Публіцистична
09.00 Докаz 10.00 Перша передача 10:00, 16:15 Футбол NEWS
Невідомий Китай 17.35, 23.45
програма» Розсекречена історія»
10.30 Стежками війни 11.00, 05.05 10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
20.00 «Разом» 20.30 Д/ф «В Україні»
Річкові монстри 00.45 Скарб.UA
Прем’єра
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
10:55 Зальцбург - Наполі. 1/8 фіналу. 21.00 «Бібліофан» з Ростиславом
вогнем 12.50 Політичне ток-шоу
К-1
Семківим 21.25 «КіноWall» з Сергієм
Ліга Європи УЄФА
«Народ проти!» 15.25 Прямим
Тримбачем 22.00 UA Фольк
текстом з Остапом Дроздовим
12:45 Огляд середи. Ліга чемпіонів
06:30 «TOP SHOP»
16.55 Футбол. «Карпати» УЄФА
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
«Маріуполь» 19.00 Перші про
13:30, 15:55, 16:35, 18:55 «Тур
08:10 «Ух ти show»
НОВА ВОЛИНЬ
ONLINE»
08:45 М/с «Земля до початку часів» головне. Вечір. Новини 19.20 HARD
з Влащенко 21.00 Перші про
13:55 LIVE. Чорноморець 07:00 «Казки перевірені часом».
09:50 Х/ф «БУНТАРКА»
головне. Деталі 22.00 Вижити в
Олександрія. Чемпіонат
Художній фільм «Співаюче дзвінке
11:50 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗІ»
Україні 22.35 Джокери 23.00
України
деревце» 08:10 «Додолики» 08:30
13:30 «Жаннаодружи»
«Ранок «Нової Волині» 09:33, 16:43
14:45, 17:45, 20:15 Футбол Tables
14:30 «Орел і Решка. Навколо світу» Художній фільм 00.00 Д/ф

«Хто в домі хазяїн?» 10:02 «Чудова
гра» 10:36 Д/ц «Неповторна природа»
11:04 Д/ц «Кухня По» 11:32 «Енеїда»
(нова) 12:26 Двоколісні хроніки 12:53
Радіодень «Модуль знань» 13:33
«Українська читанка» 13:44 «Вечір на
Суспільному». Сурдопереклад 14:10
Д\ф «Незвідані шляхи» 15:05
«Виборчий округ». (І.Крулько) повтор
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 «Геній Василя Стуса»,
передача з циклу «Метанойя»
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n Серце, віддане Україні
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Тріо «Живиця» співає про Волинь,
якої митець ніколи не зрадив.

На цьому місці
символічної могили
був вихід з упівської
криївки.

Валентина Софійчук знає, де художник створював
свої «жалючі кулі» на папері.

Убивця Ніла Хасевича так і не признався,
де прах великого художника й борця
Кажуть, сам Сталін дав наказ знайти і знищити нашого видатного земляка
Фото galinfo.com.ua.

Леонід ОЛІЙНИК

е зрозуміло, за яким
принципом Бог розсипає геніїв по планеті,
але вони народжуються і в
мирних благополучних країнах, і в часи лихоліть на окупованих територіях. Інколи
великі музиканти, письменники, живописці підлаштовуються під загарбника, деколи
втікають, а одиниці вступають
у боротьбу за свободу. Напевно, Україна й існує досі, бо у
неї завжди були свої Сліпаки,
Стуси і Хасевичі. Про останнього ми знаємо небагато,
адже радянська «машина»
старалася стерти з історії всі
можливі згадки про запеклого ворога.
Український графік, повстанець Ніл Хасевич загинув
4 березня у Сухівцях Рівненського району, що лише за
62 кілометри від Луцька. На
місці, де обірвалося його
життя, щороку відбуваються
пам’ятні заходи. Цього разу,
крім журналістів «Волині–нової», біля невеличкого монумента зібралися краєзнавці,
вчителі місцевої школи, учні,
артисти народного аматорського вокального тріо «Живиця» районного будинку
культури. Приїхав священик
із сусіднього села Радухівка
отець Андрій (місцевий перебуває у єдності з Московським патріархатом і не бере
участі у таких заходах). Помолившись за душу художника,
учасники зустрічі поговорили
про феномен Хасевича, який

Н

Завдяки Нілу Хасевичу світ дізнався про героїчних українських повстанців.

замість ситого життя в Європі обрав боротьбу в холодних
криївках на рідній Волині.
Народився він у Дюксині
(нині Костопільський район
Рівненщини) в родині псаломника. Старші брати Анатолій і Федір стали українськими священиками (одного
на Волині вбили поляки, другий помер на засланні в Сибіру). У підлітковому віці хлопець став сиротою і водночас
калікою: мама загинула під
колесами потяга, а йому в цій
аварії відрізало ліву ногу. Після лікування протез із дерева
Ніл вирізав собі сам.
Хасевич навчався в духовній семінарії, здобув атестат
Рівненської гімназії, працював помічником іконописця. За гроші, які отримав як

компенсацію від французької
залізничної компанії, вчився
у Варшавській академії красних мистецтв. Там же потоваришував з українською ін-

описував Ніла український художник Петро Мегик.
У 1931–му робота Ніла
Хасевича «Прання» була відзначена премією «Ватикан»,

Антонович став головним пропагандистом
« Ніл
УПА і фактично створив візуальний образ
повстанців, розробивши, крім агітації, прапори,
печатки та нагороди.

»

телегенцією, яка заснувала
товариство «Спокій».
«Невеличкого зросту, бідно вдягнений хлопчина з палицею в руці, бо замість лівої
ноги — дерев’яна, закінчена
грубим патиком, примітивна, власної роботи протеза…
Пильно вчиться і неймовірно матеріально бідує», — так

а наступного року портрет
гетьмана Івана Мазепи — дипломом Варшавської академії.
На початку 1930–х його
картини експонувалися у
Львові, Празі, Берліні, в Чикаго та Лос–Анджелесі.
Втім, не лише мистецтво
хвилювало Хасевича, він

став активістом Волинського Українського об’єднання.
Входив до центрального і
крайового проводів ОУН, особисто знав Степана Бандеру.
З початком Другої світової
війни Ніл повернувся до свого
села. На батьківщині від руки
гусячим пером переписав
Пересопницьке євангеліє —
книгу, на якій нині присягають
українські Президенти. Згодом почав займатися дереворитами (вирізав із дерева
штамп і відбивав цей малюнок на папері).
З квітня 1943 року почалася його підпільна діяльність.
Під псевдонімами Бей–Зот,
Левко, Рибалка, 333, Старий,
Джміль він оформляв летючки, листівки, підпільні видання, випустив альбом карикатур. Врешті Ніл Антонович
став головним пропагандистом УПА і фактично створив
візуальний образ повстанців,
розробивши, крім агітації,
прапори, печатки та нагороди
підпільників. Про нього знали
одиниці й від схрону до схрону
переносили або ж перевозили
художника на велосипеді.
1951–го гравюри Хасевича потрапили до делегатів
Генеральної Асамблеї ООН
та іноземних дипломатів.
У Кремлі цього стерпіти не
змогли: для розшуку митця
створили міжобласну оперативну групу, яка і вийшла на
слід повстанців. Енкаведисти
оточили криївку, облаштовану в садибі родини Стацюків,
й вимагали від упівців здатися, коли ж ті промовчали —
закидали схрон гранатами.
Понівечені тіла кати виставили в Клевані на загальний огляд, а через кілька днів вони
безслідно зникли.
Торік у Рівному з військовими почестями поховали колишнього капітана держбезпеки Бориса Стекляра, який
очолював операцію зі знищення Ніла Хасевича. Під час
поминальних заходів у Сухівцях місцевий краєзнавець
Ярослав Семенюк розповів,
що телефонував літньому
енкаведисту незадовго до
смерті: спочатку, щоб не злякати, поцікавився його здоров’ям, той пообіцяв на «9–оє
мая» ще прийти на меморіал,
а коли пан Ярослав запитав,
де похований Хасевич, поклав трубку…
P. S. Вчителька історії Сахівецької школи Валентина
Миколаївна Сафійчук пообіцяла провести журналістів
«Волині–нової» місцями, де
були криївки, в яких Ніл Хасевич малював убивчі для радянської влади листівки. n
дя
Більше фото і відео— на сайті
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n Вікторина

Чи знають молоді холмщаки своє коріння?
З нагоди 75–х роковин початку виселення етнічних українців із Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемківщини,
Бойківщини в УРСР Волинське товариство «Холмщина» разом з обласною
організацією Національної спілки краєзнавців України оголосили проведення вікторини «Пам’ятаймо рідний
край». До участі в ній запрошуються
депортовані, їхні нащадки, краєзнавці,
студенти, учні, всі охочі.

Просимо дати відповідь на такі
запитання:
1. З якого села (міста), повіту, воєводства походите ви чи ваші предки?
2. Кого, де, ким і коли було вбито,
закатовано з ваших рідних та близьких?
3. Коли і куди були депортовані ви
чи ваші предки? Як склалася доля вашої родини після виселення?
4. Чи відвідували ви місця свого
походження або походження ваших

предків, храми, могили рідних, роз’єднаних членів родини? Якщо ні, то чому?
5. Які реліквії (ікони, книги, фотографії, картини, одяг, вишивки), традиції, звичаї (різдвяно–новорічні, великодні, весільні, похоронно–поминальні,
писанкарство тощо) зберегла ваша родина? Що з реліквій ви передали товариству для створення музею при храмі
Холмської ікони Богородиці в Луцьку?
Вікторина «Пам’ятаймо рідний
край» триватиме впродовж березня—липня 2019 року. Відповіді на

запитання просимо подати (надіслати) до 20 липня цього року за такою
адресою: Волинське товариства
«Холмщина», вул. Б. Хмельницького, 40–б, м. Луцьк, 43016. Вкажіть
своє прізвище, ім’я, по батькові, вік, де
навчаєтесь чи працюєте, адресу, телефон.
Кращі роботи будуть відзначені дипломами, пам’ятними призами та передані для майбутнього музею при храмі
Холмської ікони Богородиці. Контактний телефон 050 243 1819. n
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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 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 Продам або обміняю цегляний будинок у с. Угринів Горохівського району. Є
вода, газ, бойлер, туалет, душова кабіна,
надвірні споруди. Тел. 066 06 69 034.
l Продається у доброму стані готовий
до заселення житловий будинок (80 кв.
м, 4 кімнати, опалення — газовий котел,
вода). Є господарські споруди, земельна ділянка (30 соток). Ціна договірна
(м. Берестечко Горохівського району).
Тел. 050 41 71 725.
l Продається
квартира
у
Луцьку (новобудова, вул. Володимирська).
Тел. 066 66 06 303.
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 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
с. 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 с. Борохів Ківерцівського району (8 км від Луцька).
Є цегляні надвірні споруди, 0.30 га приватизованої землі. Тел.: 097 32 70 741,
050 07 73 763, 063 12 08 910.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Терміново продається будинок з усіма
господарськими спорудами. Є газ, літня
кухня, льох, хлів, криниця, дві земельні
ділянки (0.40, 0.38 га), садок. Можлива
оплата частинами (с. Печихвости Горохівського району). Тел.: 067 41 92 017,
067 64 54 352.
l Продається у місті Рожище на вул.
1 Травня цегляний будинок (77 кв. м, 3 кімнати, ванна, кухня, газовий котел, санвузол, електрика, 2 кладовки, горище). Є
підвал, гараж, земля (0,11 га). Ціна договірна. Тел. 068 62 49 683.
l Продається будинок (95 кв.м) у
смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11.24 сотки). Ціна договірна.
Тел. 097 30 56 818.
l Продається приватизована земельна
ділянка (0.12 га) у с. Рованці Луцького району. Тел.: 050 01 55 751, 050 55 81 223.
l Продається у м. Ківерці приватизова-

на земельна ділянка (0.06 га) під забудову.
Тел. 099 02 78 610.
l Продається ділянка (40 соток) с/г призначення у с. Тарасове (біля дороги до Боголюбської лікарні). До зупинки маршрутного таксі — 20 метрів. Комунікації всі
поруч. Тел.: 097 32 16 261, 099 24 27 709.
l Продається біля лісу (20 км від Луцька) земельна ділянка (0.25 га — під будівництво, 0.42 га — під ведення с/г). Є льох,
літня кухня, криниця. Тел.: 050 58 02 486,
050 76 51 300.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ 21-04,
1992 р. в., у доброму робочому стані. Тел.
068 59 88 229.
l Продається
автомобіль
ГАЗ-53
(самоскид)
у
доброму
стані.
Тел. 098 37 84 656.
l Продам:
автомобілі
ВАЗ-2108
(1989 р. в., 1.5 к/сил), ВАЗ-2107 (1997 р.
в., 1.6 к/сил, газ/бензин); мотоцикл
«Ява-350» (1971 р. в., є документи),
а також човен « Прогрес» з двигуном
«Віхр» (30 к/сил). Тел.: 050 58 02 486,
050 76 51 300.
l Продається щойно пригнаний мінівен «Sitroen C4 Picasso» (1.6 дизель,
7 місць, у доброму стані, сірий металік).
Ціна 190 000 грн. Тел. 096 81 89 368.
l Куплю автомобіль на іноземній або
українській реєстрації. Розгляну всі варіанти. Тел. 068 79 75 762.
l Куплю мотоцикл «Урал» або К-750, МТ
(запчастини до них). Тел.: 050 67 43 221,
096 05 84 820.
l Куплю автомобіль у будь-якому стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований, проблемний). Тел.:
099 73 74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам трактор МТЗ-82 (на стартері, велика кабіна, у доброму стані).
Тел. 098 97 59 783.
l Продається зернова навісна сівалка
до трактора, привезена з Європи. Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продам до трактора МТЗ пускач, нову
плиту під стартер. Тел.: 066 40 15 062,
095 63 34 448.
l Продам: навісну борону БДН-3.0, причіп 2 ПТС-6А, причіп 2 ПТС-10, дробарку
ДКУ-2.0. Тел. 050 10 47 238.
l Продається трактор ЮМЗ, 1984 р. в.,
на стартері, з великою кабіною. Є документи. Тел. 067 58 65 582.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продам трактори Т-25, Т-40, МТЗ-80,
на запчастини — Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ.
Тел.: 050 16 69 111, 067 98 61 767.
l Продам
двигун
Д-240
(стояв
на ЗІЛ-130) та запчастини до МТЗ.
Тел. 098 51 69 673.

ПІДПРИЄМСТВО
РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ
І Є В ІДЕАЛЬНОМУ РОБОЧОМУ
СТАНІ:
«Марал-125» з кукурудзяною жаткою
і підбирачем — 2 шт., проведений капремонт 2012 р.
на Хмельницькому комбайновому заводі; комбайни
«Дон Лан» 1500Б — 2 шт., 2006 р. в., 2595 мотогодин,
з ріпаковими столами, підбирачами, візками
з жаткою; зерновий комбайн «Славутич» КЗС-9–1–
2 шт., 2015 р. в., 650 мотогодин, з підбирачами,
візками з жаткою; сівалки зернові +С.3. —5,4–2004,
2005 р. — 2 шт.; диско-плуги — 2 шт.
ТЕЛ. 0673328261.
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l Продам причіп 2 ПТС-9 (зроблений під лісовоз, зігнутий дишель).
Тел. 099 73 59 139.
l Продам 3-корпусний плуг (35).
Тел. 098 51 69 673.
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 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 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 Польщі, у доброму стані, недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
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 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 роги лося, зарубіжну класичну літературу (м. Луцьк).
Тел. 050 70 97 332.

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.

l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), жом, торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги міні-навантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: 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: оцинкований металопрофіль (некондиція, ціна 82 грн/кв. м),
кольоровий металопрофіль (110 грн/
кв. м), оцинкований металопрофіль
(104 грн/кв. м), металочерепицю
(137 грн/кв. м), стовпчики для огорожі
(40 х 40 х 2, ціна 60 грн/п. м),
прогони для огорожі (30 х 20 х 2,
ціна 40 грн/п. м). Тел.: 050 90 10 508,
099 19 79 367.
l Продам корову на вибір (с.Трилісці
Рожищенського
району).
Тел. 068 13 89 596.
l Продам
тільну
телицю.
Тел.:
095 10 75 144, 050 07 22 087.
l Продам у с. Липини Луцького району теличку від доброї корови (червона
масть). Тел. 067 12 44 130.
l Куплю
коней,
ВРХ.
Тел.
098 25 75 859.
l Продам козла (порода ламанш,
1 рік), кіз, свиней. Тел.: 050 58 02 486,
050 76 51 300.
l Продам хорошого коня у добрі руки
(с. Гораймівка Маневицького району).
Тел. 097 99 14 858.
l Продам тільну корову (10 років,
отел — кінець березня). Тел. (0332)
79–13–18, 095 82 43 613.
l Продається
спокійний
робочий кінь (7 років). Ціна 17 000 грн.
Тел. 098 43 59 076.
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 Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
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 Продається солома в тюках (Ківерцівський район). Тел. 096 90 54 344.

l Продам саджанці малини (високоврожайний осінній сорт Зюгана).
Тел. 099 26 13 620.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю

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

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

Тел. 050 616 72 00.
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Пам’ятаємо,
любимо,
сумуємо
Колектив ДУ «Волинський
обласний лабораторний центр
МОЗ України» висловлює
щире співчуття заступникові директора з економічних
питань ДУ «Волинський ОЛЦ
МОЗ України» Є.А. Пекній із приводу тяжкої
втрати — смерті матері
Катерини
Семенівни
ОЛЕКСЮК.
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n Ті, що тримають небо

Фото Сергія ДЯТЛА.

Автор нового видання і 85-літній ювіляр Дмитро Корнелюк.

Ансамбль «Поліський дивоцвіт» зворушив глядачів гарною піснею.

Ще 20 років тому архієпископ Симеон
сказав краєзнавцю Дмитру Корнелюку:

«ПРИСТАВКА МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
СКОРО У НАС ВІДПАДЕ»
Про це ковельський літописець розповів на презентації
своєї книги «Вогонь дерзання»
Андрій
БОНДАРЧУК,
народний депутат
України
І скликання,
Почесний
громадянин Волині
і Луцька

римаю в руках
солідну за обсягом книгу
Дмитра Корнелюка «Духовне небо Волині».
Побачила вона світ десять років
тому і була у співзвуччі з тою
порою, черговою сходинкою
автора у громадсько-релігійній
тематиці, яка потребує ґрунтовних знань релігії, політики, громадської думки у розвої країни.
Це була пора становлення УПЦ
Київського патріархату при досить міцних позиціях УПЦ Московського патріархату. Назву
УПЦ багато вірян сприймало
в буквальному розумінні і це маскування вдало підігрівалось
церквою. Хоч насправді УПЦ
була і є частиною РПЦ як невіддільної частини державного організму Московії. Книга вийшла
з благословення предстоятелів
головних релігійних конфесій
Волині. Один із розділів автор
виклично прогнозовано назвав:
«Українській Помісній Церкві —
бути!» Ця впевненість у нього
визріла давно, коли він став
ґрунтовно досліджувати історію
української церкви.
— Ще до цього я видав кілька книг, — ділився спогадами
автор на недавній презентації
нового видання «Вогонь дер-

…Т

Церковний хор Храму Преображення Господнього
Православної церкви України молитвою розпочав
і закінчив презентацію.

книга
« неЦялише
для

Вокальний гурт «Колорит» (керівник
Ірина Корнелюк) з почуттям заспівав
«Повертайся додому, солдате».

зання». — Мою позицію щодо
автокефальної церкви України
підтримав, як не дивно, тодішній архієпископ Володимир-Волинський і Ковельський УПЦ
Симеон (Шостацький), коли
ще у 1999 році благословив і посприяв виданню «Уроки християнської моралі». До назви УПЦ
в заголовку я додав її приналежність до московської церкви.
Владика, нині митрополит Вінницький і Барський, прочитав,

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»
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Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
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Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

вчителів, учнів,
священнослужителів, а й
для батьків,
які формують
світогляд
дитини.

»

трохи подумав і каже: «Хай буде.
Ця приставка скоро відпаде». Ці
пророчі слова сказав той самий
високоранговий священнослужитель УПЦ МП, який рішуче
приєднався до відродження автокефальної ПЦУ.
Власне, чи не першим на Волині Дмитро Корнелюк став
активним реалізатором впровадження у школах уроків християнської етики. І це не лише
книги, яких уже видав десять,

а й «круглі столи» за участю педагогів, священнослужителів,
держслужбовців.
Послідовно
і наполегливо автор подає втілення цієї ідеї в життя як важливої для суспільства, особливо
для молоді. Його дуже турбує
падіння моралі, духовності. Бо
це воно, молоде покоління, будуватиме майбутню Україну.
Про актуальність проблеми свідчить і презентація книги
«Вогонь дерзання», що нещодавно відбулась у будинку «Просвіти» у Ковелі. Великий зал був
майже заповнений переважно
молодими людьми. У виступах
прозвучала не лише позитивна
оцінка видання, а й побажання автору розвивати цю тему.
Зміст нової книги — в основному розповіді про будителів свідомості, людей неспокійних, які
безкорисливо віддають суспільству свої інтелектуальні, творчі,
організаційні, матеріальні мож-
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ливості.
— До таких людей треба
найперше віднести автора, —
відзначив у виступі голова Ковельської районної ради Андрій
Броїло. — Він із тих небайдужих
особистостей, які нам підказують, де є невирішені проблеми
у сфері моралі, духовності.
«Ця книга не лише для вчителів, учнів, священнослужителів, а й для батьків, які формують світогляд дитини». Так
оцінили видання начальник Ковельського міського управління
освіти Віктор Бичковський, священники ПЦУ Ростислав Дідух
та Станіслав Безпалов. Редактор газети «Вісті Ковельщини»,
заслужений журналіст України
Микола Вельма, який редагував
кілька книг автора, поділився
спогадами, як зароджувалась
і реалізувалась ідея нелегкої
і делікатної теми. Головний редактор популярної обласної
газети «Волинь», її «доньки»
«Цікавої газети на вихідні» і двох
місячників — «Читанка для всіх»
і «Так ніхто не кохав» Олександр
Згоранець та автор цих рядків, які були запрошені на презентацію, відзначили актуальність проблеми, яку досліджує
і впроваджує Дмитро Корнелюк.
Олександр Олександрович вручив автору і недавньому ювіляру
ікону Святого Миколая Чудотворця.
Майже всі виступи пронизувала тема зміцнення автокефальної канонічної ПЦУ,
підтвердженої Томосом Вселенського Патріарха, найважливішим для церкви документом, якого ні у РПЦ, ні в УПЦ
МП нема, потребу зміцнення
відродженої Церкви. Бо ж наші
недруги — спецслужби і церква держави-агресора — активізували зусилля, спрямовані
на міжконфесійний розбрат, аби
завадити своїм вірянам перейти
під омофор ПЦУ. Це провокації,
інсинуації, спотворена історія.
Попри все цей процес незворотний, хоча значна частина парафіян ще не долучилась до рідної церкви. Це ті, хто не бачить
загрози від «руского міра»,
не хоче знати правдивої історії
України та її справжньої Церкви.
Тож їм треба допомогти позбутись ілюзій щодо УПЦ МП, яка
маскується під українську, хоч є
складовою РПЦ. І тоді, коли вітер історичної правди вивітрить
із голів ідеї «руского міра», над
Україною духовне небо стане
чистим.
Вогонь дерзання, теплота,
майстерність відчувались і у виступах церковних, світських
хорів, окремих виконавців.
Справжнім відкриттям для багатьох став талант внучки автора
книги Ірини Корнелюк (на сцені
їй акомпанував тато, керівник
ансамблю «Поліський дивоцвіт»
і син ювіляра Олег Корнелюк),
яка виконала пісню «Україна —
це я. Україна — це ми». Не перебільшуючи, вона достойна всеукраїнської сцени. n
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