Не все білоруське масло у Луцьку —
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n Проблема

ЧОМУ НАРДЕПИ
НЕ ХОЧУТЬ ВОЛИНСЬКОГО
ХУТРА?
Зоозахисники давно вимагали заборонити в Україні звіроферми, на яких
вирощують норок, нутрій, песців та лисиць. Тепер проти цього виступили
і народні депутати, серед яких рівненські — Вадим Сидорчук та Сергій
Євтушок і волинський — Ігор Лапін. Зареєстровано проект закону,
відповідно до якого до 2025-го хутрове виробництво у країні буде
заборонено
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Волинь

Рівне

l Незрячі читали твори Тараса
Шевченка. Конкурс декламаторів
відбувся у приміщенні Луцької
міської територіальної первинної
організації УТОС. Так люди з інвалідністю по зору відзначили 205-ту
річницю від дня народження Кобзаря. Звучали також поезії Лесі
Українки, декламували й вірші
улюблених авторів та власні.

l 26-річний рівнянин Артем
Качановський став найкращим
інтелектуалом Європи. Вихованець Школи інтелектуальних видів
спорту міського палацу дітей та
молоді виграв Чемпіонат Європи
з Ґо.Ґо — стародавньої китайської
стратегічної настільної гри для
двох учасників. За цей титул хлопець змагався із шістьма найсильнішими спортсменами континенту
й отримав право представляти цю
частину світу на міжнародному командному чемпіонаті з Ґо в Китаї.

l 8 сіл Іваничівщини не мають
транспортного сполучення з
райцентром. Зокрема, Луковичі,
Бужковичі, Орищі, Лугове, Стара
Лішня, Грибовиця, Самоволя, Грушів. Ці сільські ради не об’єдналися в ОТГ. Із автостанції Іваничів
у різні напрямки району вирушає
протягом дня 51 маршрутка, їх
обслуговують 9 перевізників,
в тому числі 2 автотранспортні підприємства. Забезпечення
транспортним обслуговуванням
становить
86 відсотків.
l 11 801 гривню зібрали на
благодійному діджей-параді БлаGо-Fest у Луцьку для
громадської організації «Зірка
Надії». Центр реабілітації інвалідів
дитинства залучить ці кошти, щоб
облаштувати школу гончарства для
своїх вихованців.
l 4-літній Миколка Варцаб’юк
із Луцька знає напам’ять декілька довжелезних поем і чимало
коротких віршів. Хлопчик учить
поезію з 9-місячного віку. Перший
його публічний виступ був у 2 роки
7 місяців у недільній школі при церкві. За останній рік Миколка мав їх
8, брав участь у ІІ міському конкурсі
читців, де отримав подяку (учасниками змагань були діти лише з
5-літнього віку). Зараз маленький
лучанин займається в театральній
студії і є її наймолодшим артистом.

«Порошенко робить те,
що заповідав Левко Лук’яненко»
Вдова відомого борця за Незалежність
ть
України Надія Лук’яненко (на фото))
підтримує чинного Президента
Орест ПЕТРЕНКО

країна в небезпеці. Геть
від Москви!
Кандидати в Президенти, не розхитуйте країну своїми обіцянками.
Не виконаєте. Поставте
Україну і збереження
її цінностей на перший
план, а після виборів виступайте і організовуйте
людей за справедливі
ціни на газ, світло та ін.
Наше покоління зробило все для створення
Української незалежної
держави — маємо свій
Прапор, Герб, українські
гроші, українське військо тощо. Зараз війна
зі страшним агресивним
сусідом і ви — молоді
і завзяті — збережіть все
це і відвоюйте Україну
у Москви», — написала
вдова відомого дисидента, багаторічного в’язня
радянських концтаборів,
Героя України, автора Акта проголошення
Незалежності України
Левка Лук’яненка, відома
громадська діячка Надія
Лук’яненко на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».
«Нехай ніякі блогери не зневажають нашу
інтелігенцію, пересипа-

«У

ючи свої виступи московськими матюками.
Не допустіть їх до влади,,
бо вони явно не збережуть те, за що поклали
голови наші воїни сьогодні і в минулі часи», —
переконана пані Лук’яненко.

втратити ту Україну,
« –заБоюся
яку віддав свої роки мій чоловік
у московських тюрмах і таборах,
відмовившись від кар’єри і обравши
тюремну баланду, бо дуже любив Україну,
її мову, культуру, все українське і знав
добре хижу натуру Росії, – наголосила
Надія Лук’яненко.

»

«Боюся втратити
ту Україну, за яку віддав
свої роки мій чоловік
у московських тюрмах
і таборах, відмовившись
від кар’єри і обравши тюремну баланду,
бо дуже любив Україну,
її мову, культуру, все
українське і знав добре
хижу натуру Росії», — написала дружина легендарного Героя України.
«Зараз Президент України говорить словами
Лук’яненка те, що хотів
чути сам Лук’яненко.
Левко Григорович помер
з надією, що Україна вже

більше ніколи не потрапить у колоніальне
московське рабство,
ніколи б не подумав, що
Україна у нинішній час
може стояти над такою
прірвою. І ще. «Де двоє
б’ються, третій користає». На цей раз хоче
скористатися Москва
нашим хаосом. Будьмо
мудрі. Тому закликаю
31 березня прийти на виборчі дільниці і віддати
свої голоси за Порошенка Петра Олексійовича.
Україна — понад усе!», —
наголосила дружина
Левка Лук’яненка. n

n У номер!

ДОЛЮ ВАЛЮТИ ВИЗНАЧИТЬ СУД
Громадянин Німеччини смугою спрощеного митного контролю – «зеленим
коридором» – намагався вивезти з України 23 тисячі євро
Валентина ЧЕРНИШ

l Волинський телеведучий

Андрій Кравченко взяв участь у
зйомках фільму «Слуга народу».
Наш земляк зазначає: хоча зіграв
невелику роль, але отримав неймовірний досвід. В одній із попередніх
частин стрічки знято Волинський
хор. n
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l Щонайменше трьох людей
покусав пес на вулиці Володимирській у Луцьку. Мешканці
нарікають, що собака нападає на
дітей, а звернення до міської ради
та КП «Ласка» з проханням відловити чотирилапого результату
не дали. Крім того, на бездомних
тварин жаліються і жителі вулиці
Клима Савура та вимагають від
влади вжити термінових заходів
щодо безпеки мешканців мікрорайону.

Президент Петро Порошенко в 2016 році вручив Левкові Григоровичу Шевченківську премію.

олинські митники з’ясували це
під час перерахунку пред’явлених
ним купюр у пункті пропуску «Ягодин». Відповідна постанова правління
Національного банку України визначає
межу дозволеної для вивезення готівки
в еквіваленті до 10 тисяч євро. Відтак у
чоловіка вилучили різницю – 13 тисяч.
Санкції відповідних статей Митного

В

кодексу України передбачають за таке
порушення конфіскацію валюти понад
норму та накладення штрафу. Оскільки порушник – нерезидент, стягнення
штрафу з якого може бути ускладненим, у нього тимчасово, до винесення
остаточного рішення судом, вилучили
ще й наявні під час перетину кордону
10 тисяч євро для забезпечення позовних вимог. n

l У Здолбунові обмежили
комерційне використання поліетиленових пакетів. Суб’єктам
у сфері торгівлі рекомендують
пропонувати покупцям паперові
кульки або багаторазові торбини.
Таке рішення виконком ухвалив у
відповідь на електронну петицію
щодо необхідності збереження
довкілля.
l У Сарнах померла новонароджена дитина, бо мама
приймала таблетки для переривання небажаної вагітності.
Про 30-річну породіллю з кровотечею, яка не могла пояснити, що
з немовлям, до поліції повідомили медики. Вдома у підсобному
приміщенні слідчо-оперативна
група виявила тіло хлопчика.
Згідно з лікарським свідоцтвом
плід відповідає третьому триместру вагітності, а смерть настала
внаслідок пологової травми.
Подружжя виховує двох діток.
l 55 гривень 63 копійки заробляє на Рівненщині один працівник за одну годину. Середня
зарплата в області у січні 2019 року
становила 7682 гривні. Йдеться
про зарплату юридичних осіб, де
працює 10 і більше людей. В управлінні статистики зазначають, що
порівняно з груднем 2018-го вона
зменшилася на 19,6%.
l Восьмеро неповнолітніх
постраждали в Острозі через
розпилення в професійно-технічному училищі газоподібної
речовини невідомими. Шістьох
дівчат та двох хлопців віком від
15 до 17 років госпіталізували до
лікарні з інгаляційним отруєнням. Поліцейські з’ясовують усі
обставини події, зокрема особу
правопорушника та вид газового
балончика.
l Вісімнадцять рятувальників понад дві години гасили
масштабну пожежу у Великому
Олексині за 7 км від Рівного. Там
палали три сараї. До боротьби
зі стихією було залучено чотири
одиниці спецтехніки. n
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15 БЕРЕЗНЯ

Доброго дня
вам, люди!
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Сонце (схід — 6.29, захід — 18.27,
тривалість дня — 11.58).
Місяць у Раку. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Василь, Іларіон.
16 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.27, захід — 18.28,
тривалість дня — 12.01).
Місяць у Раку. 10–11 дні Місяця.
Іменинники: Василь, Севастіан, Зіновій, Зенон, Нонна.
17 БЕРЕЗНЯ

«Придивіться — і знайдете неповторну мить
у кожній гілочці, бруньці та квіточці, подиху
вітру, хмаринці, промінчику…»
Малюнок Валентини ПРОТОПОП.

Чудодійні рукотвори
Валентини Протопоп учать
бачити красу

19 БЕРЕЗНЯ

Нашим читачам відомі графічні
роботи талановитої волинської
художниці з особливою долею
Валентини Протопоп. Часто рубрику газети відкривали пейзажі
всіх пір року залюбленої в природу
майстрині. А їй ой як непросто
бувати серед цієї краси, адже
жінка прикута до візка, та серцем
вона відчуває найтонші порухи
і зміни навколо, які потім відтворює
на папері.
До 27 березня в Києві на кафедрі мистецтвознавчої експертизи
Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв за сприяння «Волинського братства» експонуватиметься виставка графічних робіт пані Валентини. «Щиро
запрошую всіх небайдужих людей
до мистецтва, до краси природи
відвідати мою виставку. Роботи виконані з уяви. Вчіться бачити красу

n Усміхніться!
Звичайно, та красуня з Острога,
Не більше, сподіваюсь, і не менше,
Була для нього дуже дорога…
Саме тому знайшов собі дешевшу.
Олександр БЕРЕСТЯНИЙ ((м. Рівне))

n Погода

Який Федот —
таке й літо
навколо нас, пильніше придивіться — і знайдете неповторну мить
у кожній гілочці, бруньці та квіточці,
подиху вітру, хмаринці, промінчику», — звертається авторка

до наших незрячих душ, бо часто
пролітаємо, заклопотані буденними справами і навіть не встигаємо
подякувати за красу навколишнього світу.

Сам собі «Білорусь»
Один із великих луцьких супермаркетів кілька років торгує
«білоруським» маслом (на фото). Його охоче розбирають покупці.
Дається взнаки усталена (і небезпідставно!) думка, що наші сусіди
виготовляють молочні продукти, контроль за якістю яких там значно
вищий. Та й ціна масла трохи нижча, ніж в українського аналога
Інна ПІЛЮК

Та походження продукту недарма взяла в лапки, бо якраз
за ним і заховалися таємниці.
На невеличкій етикетці – ані складу продукту, ані назви заводу-виробника. Продають фасованим
вагою приблизно півкілограма,
і на наклеєній етикетці — лише
адреса виробника. Але перший же
запит в інтернет видає секрет
«масла»!
Виявляється,
вулиці Добродушської в Гомелі, куди
скеровує напис, взагалі немає,

Цікава

с. 16, 11

є тільки співзвучна Добрушська.
А за номером 19 на ній значиться звичайний приватний будинок.
Та й телефонний код указаний
аж ніяк не Гомеля, а іншого білоруського міста — Вовковиська.
Що ж є у складі загадкового масла — ще більша таємниця. Цікаво,
як такий товар без адреси заводу
потрапляє на полиці популярного магазину? І чи здогадуються
білоруські молокопереробні підприємства, що хтось недобросовісний так псує репутацію цілої
галузі, а отже — і країни?

«Хіба Бог дивиться
до мене
в тарілку?»

Дана ВИНОГРАДОВА:
РАДОВА:
«З чоловіком ми одразу
ватимемо
домовилися, що воюватимемо
ьйонах...»
в різних батальйонах...»

Настанови
ви вірянам
ий піст
у Великий
ополита
від митрополита
ого і всієї
Київського
України Епіфанія

»

с. 3

l НЕ СВЯТІ ГОРШКИ ЛІПЛЯТЬ

ГАЗЕТА +

»
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 14 березня:

l ЗНАЙ НАШИХ!!
Фото Олександра Хоменка та Данила Павлова.

«Ще на попередніх роботах я пропонував вищому менеджменту
відкривати онлайн-магазини. Але мені казали: «Хлопчику,
не заважай», — пригадує інтернет-магнат.

Засновник всюдисущої
«Розетки» Владислав
Чечоткін у школі
торгував жуйками
Санич виготовляє домашній сир і продовжує підтримувати наших бійців та дитячі будинки.

Герой з однією ногою і однією
рукою здаватися не збирається!
Олександр Кононов із Воронового,
що під Сєверодонецьком, за допомогу
українській армії провів три місяці в полоні
бойовиків. Але зумів почати життя спочатку,
оселившись в одному з покинутих сіл
Житомирщини, а після того — на Черкащині
Він усе робить легко
і з жартами. Рубає дрова,
варить сир, обробляє поле.
«Однією лівою», — як любить
говорити сам Олександр.
І фраза ця не метафорична,
адже чоловік справді може
працювати тільки лівою рукою
Власта КРИМСЬКА
МСЬ

«ЛЮДИ,
И, ЯКИХ УБИВ ТЕЛЕВІЗОР»

і на лісопилці, був активістом організації «Юридичний лікбез для водіїв», зв’язковим у Сєверодонецькому

“

У житті нічого
не буває просто
так. Коли я став
інвалідом, у мене
дуже змінилася
психіка. Я перестав
чіплятися за минуле.

аеропорту. Руку і ногу втратив, потрапивши під пилу другого дня роботи на лісопилці. Згадувати ті події
не любить, а в тому, що сталося, звинувачує тільки себе, дивуючись, що
взагалі лишився живим.
— У житті нічого не буває просто
так. Коли я став інвалідом, у мене
дуже змінилася психіка. І ставлення
до життя — я перестав чіплятися
за минуле, — говорить чоловік.
Мешканець Луганщини, який
допомагав українським військовим,
переїхав жити в маленьке село Десятини, що на Житомирщині, та разом із товаришем відкрив там козячу
ферму. Чоловік виготовляє домашній сир і продовжує підтримувати
бійців. Передає бринзу та молочні
продукти на передову, на полігони
та в дитячі будинки. «Сири Санича» — таку назву має його невеличка ферма.

Почавши проект в одній
із кімнат батьківської
квартири, підприємець
з нуля створив
найбільший маркет
вітчизняної онлайнторгівлі. Успіх цієї справи
криється у простих і всім
зрозумілих принципах.
Отож, розкриваємо
секрети вдалого бізнесу
власника «Розетки»

Інна ПІЛЮК

ВІДЧУЙ ПОТРЕБУ
В ГРОШАХ

Сім’я Чечоткіних не була
заможною. Батько працював
інженером, мати — науков-

“

Чимало колег
бізнесмена
розповідають,
що у них склалося
враження, наче
ував
хлопець торгував
а.
із дитинства.

»»
«ЦІКАВА»

За освітою
і
Олександр Кононов — зв’язковий. Але встиг
попрацювати і будівельником,

Закінчення на с. 6

ЗА 14 БЕРЕЗНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

цем. Троє дітей у родині, невеличка квартира в Києві. Ки-

шенькові гроші були рідкістю.
Тому ще дитиною Владислав
(він був найменшим сином)
намагався заробляти на свої
нехитрі хлопчачі забаганки.
Навчився тренувати собак
і почав займатися цим за відповідну плату. Зароблене
економив. Кажуть, і сьогодні,
будучи більш ніж забезпеченою людиною, зберіг цю рису
характеру. Численні співробітники-інсайдери називають
його навіть жадібним.

ПРОДАВ ЖВАЧКУ —
ПРОДАСИ І ТЕЛЕФОН

Чимало колег бізнесмена розповідають, що у них
склалося враження, наче хлопець торгував із дитинства.
І вони мали рацію: ще у школі
він перепродував дефіцитні
на той час закордонні жуйки:
«У гастрономі через дорогу з’явилися прибалтійські.
На великій перерві я туди збігав, купив п’ять пачок на карбованець, який два або три
дні збирав, і почав продавати
їх по 15–20 копійок за штуку. Вчителька дізналася
про
дізнал
це і вилучила «товар».
«товарр». Вдома
про інцидент не згаду
згадували».
ували».

ЗЗакінчення на
За
н с. 3

»

18 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.22, захід — 18.32,
тривалість дня — 12.10).
Місяць у Леві. 12–13 дні Місяця.
Іменинники: Іраїда, Раїса, Андрій,
Костянтин, Кирило, Юрій.
Сонце (схід — 6.20, захід — 18.33,
тривалість дня — 12.13).
Місяць у Леві, Діві. 13–14 дні Місяця.
Іменинники: Аркадій, Федір, Максим,
Олена, Ілона, Костянтин, Юліан.

Лариса ЗАНЮК

Фото Інни ПІЛЮК.

Сонце (схід — 6.25, захід — 18.30,
тривалість дня — 12.05).
Місяць у Раку, Леві. 11–12 дні Місяця.
Іменинники: Данило, Василь, В’ячеслав, Юлія, Уляна, Яків.

Герой
з однією
ногою
і однією
рукою
здаватися
не
збирається –
і виготовляє
суперові
сири!

Художниця
з окопів Данаа
Виноградова::
«З чоловіком
ми одразу
домовилися,
мемо
що воюватимемо
в різних
...»»
батальйонах...»

Як стають багатими:
засновник всюдисущої
«Розетки» Владислав
Чечоткін у київській
школі торгував жуйками

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

15 березня вшановують
священномученика Федота
Киринейського. За цим днем
передбачали цю пору року. Коли
подував теплий вітер, чекали
такого ж дощового літа. Якщо сніг,
мороз, північний вітер, то влітку
тепла не буде. А якщо зранку
задощить, то литиме все літо.
І хоча погода ще може бути досить
холодною, з цього дня закінчуються
стійкі морози
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Валентини Набоки, 15 березня —
хмарно з проясненням, вночі місцями
невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вітер південно–західний, 7—12
метрів за секунду. Температура повітря
вночі — мінус 2 — плюс 3, вдень — 3—8
градусів тепла. 16–го — хмарно з проясненням, вночі без істотних опадів,
вдень невеликий дощ. Вітер південно–
західний, 7—12 метрів за секунду, вдень
пориви — 15–20. Температура повітря
вночі — 0—5, вдень — 5—10 градусів із
позначкою «плюс». 17–го — хмарно з
проясненням, вночі невеликий дощ,
вдень без опадів. Вітер південно–західний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 1—6, вдень — 11—16
градусів тепла. 18–го — хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер
південно–західний, 3—8 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 1— 6,
вдень — 11—16 із позначкою «плюс».
У Рівному 15–16 березня хмарно
з проясненням, часом дощ. Температура
повітря — 1–9 градусів тепла. 17–18 березня — без опадів. Температура повітря
від 7 — до 18, 19-го — 7–11 градусів із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 15 березня було 1972 року
— плюс 14, найхолодніше — 1952–го — мінус
15 градусів.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–06–66.
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n А ви як думаєте?

«МАЄМО ЗРОЗУМІТИ, ЩО ОБИРАЄМО
НЕ ЛИШЕ ГЛАВУ ДЕРЖАВИ,
А МАЙБУТНЄ КРАЇНИ І КОЖНОГО З НАС»
Офіційних кандидатів у Президенти України аж 39. Але дехто вважає, що все одно нема за кого
голосувати. Якби ваша воля, чиє прізвище ви додали б до списку претендентів на булаву, і чому?
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України, генералмайор, начальник
Київського військового
ліцею імені Івана Богуна
(м. Київ):
— На мою думку, список претендентів занадто
великий. Не варто більше нікого додавати. Я повністю підтримую курс нинішнього
Президента України Петра Порошенка.
Як військовий скажу, що главою держави
вибрано правильну стратегію — ефективну зовнішню політику, питання оборони та
створення боєздатних Збройних сил. Це
головні сфери його відповідальності. Ми
бачимо реальні результати, може, не так
швидко все відбувається, як нам хочеться. Варто нагадати, що на тактичному рівні
за економічну ситуацію в країні відповідає
Верховна Рада та Кабінет Міністрів, адже
Україна — парламентсько–президентська
республіка.
Людмила КИРДА,
депутат Волинської
обласної ради
(смт Маневичі):
— Сьогодні люди дуже
зневірені через бідність,
невизначеність, які й штовхають їх до відчаю. Вони
вже не знають, кому можна довірити країну
і своє життя, бо мало не щодня спостерігають, як найвищі особи держави зраджують
громадян. Це стосується і нашої армії. Не
сподіваються люди на щось краще і не бачать тут майбутнього, тому виїжджають за
кордон. Їдуть до Польщі на заробітки, щоб
заплатити за комунальні послуги... Через
те така зневіра в ці вибори.
Чимало маємо технічних кандидатів,
про яких нічого не знаємо. Хоча реально
є п`ять–шість претендентів, які хочуть донести людям своє бачення розвитку країни. Я особисто за зміни. Сьогодні багато
хто звертається за допомогою, по копійці
збираємо всім миром, бо де простій людині взяти такі кошти на лікування. Передусім влада мала б подумати про медицину.
Вважаю, що 39 — достатньо кандидатів, є з кого вибирати. Але при виборі громадяни мають думати, що це обирається
не лише глава держави, а й майбутнє України і кожного з нас.
Олег КУХ,
голова Любешівської
об’єднаної
територіальної громади
(cмт Любешів):
— Як на мене, в цьому списку кандидатів є за
кого голосувати. Просто
треба зважати на всі обставини, в яких перебуває сьогодні наша країна, і зробити
вибір. Особисто я визначився з варіантом
у нинішньому бюлетені. Не називаю прізвища, бо я є посадовою особою і не зовсім
упевнений, чи в мене закінчився робочий
час. Але скажу, що державну політику, яку
визначає перша особа та уряд, я цілком
підтримую. І вважаю її правильною. Я — голова об’єднаної територіальної громади,
створеної в рамках децентралізації. І дуже
боюсь, що до влади прийдуть ті, хто згорне реформи, тобто поверне централізацію,
розподіл коштів. Не хочу, щоб нам знову говорили: приїжджайте і просіть гроші. Тому
підтримую теперішній політичний курс на
децентралізацію і на європейський напрямок України.

Фото 112.ua.

Андрія Садового. Шкода, що зійшов із дистанції передвиборного марафону. У нього є
бачення розвитку України. Він перетворив
столицю Галичини на успішне європейське
місто, розвиває його як туристичний центр.
Довів, що й на цьому можна заробляти. До
того ж уміє згуртовувати, шукати людей із
великим потенціалом.
Садовий створив команду, здатну
успішно працювати, залучив до влади багато молоді. З Луцька, наприклад, запросив
Наталію Бунду, яка багато зробила для розвитку туризму в місті. До того ж він не заангажований на предмет Схід–Захід. Вважаю,
що ті, хто вникав у його програму, зрозумів
світобачення мера, віддали б за нього свої
голоси.
Микола МЕЛЬНИК,
головний редактор
рівненської
міськрайонної газети
«Слово і час» (м. Рівне):
— Я б додав у список
кандидатів себе, бо був би
дуже класним президентом (сміється. — Ред.). Але якщо серйозно, то вже визначився з кандидатом і маю
за кого голосувати. Насправді ж ніколи не
задумувався, хто з чесних українців міг би
очолити державу… А зараз розумію, що ідеальної кандидатури немає. Тож сумно…

Якщо вірити соціологам, то це – п’ятірка лідерів президентських перегонів.

Любомир
ВАЛІХНОВСЬКИЙ,
завідувач хірургічного
відділення Турійської
районної лікарні,
заслужений лікар
України (смт Турійськ):
— В Україні є багато
розумних і порядних людей, які, можливо,
й мають належний потенціал, але не хочуть
брати на себе відповідальність за долю держави. Є хороші господарники, успішні керівники. Не називатиму конкретних прізвищ,
бо вважаю, що ділові якості кандидата у
Президенти — це ще не все. Має бути готовність покласти життя за країну, залізна воля,
незаплямована корупцією біографія. Також
у майбутнього глави держави повинна бути
сильна команда професіоналів–однодумців. Тому я нікого не додавав би до списку,
бо одній людині зламати стару злодійську
систему в Україні неможливо.
На жаль, у нас до влади рвуться вже відомі «персонажі», які хочуть зберегти свій
вплив і можливість примножувати власне
багатство. Людям, як ніколи, важко буде зробити вибір. Соціологічним дослідженням, які
називають претендентів–лідерів, я не довіряю. Думаю, чимало виборців голосуватиме
за принципом «може, й гірші — аби інші».
Микола ВЕЛЬМА,
редактор громадськополітичної газети
«Вісті Ковельщини»,
заслужений журналіст
України (м. Ковель):
На мою думку, всі,
хто хоче позмагатися за
пост Президента, вже є у чималому списку кандидатів. У багатьох із них я розчарувався. Звичайно, в Україні є розумні
люди, які могли б претендувати на посаду
глави держави. Але вони не йдуть у політику, переконавшись, що це брудна справа. А ще якась частина достойних людей
просто виїхала за кордон, зважаючи на
ситуацію в країні.
Якщо все ж переходити до персоналій,
то на посту Президента я бачу таку людину,
якою був багаторічний редактор «Волині»
(«Радянської Волині») Полікарп Шафета,
котрий рано пішов із життя. За такого я проголосував би. А ще віддав би булаву українському православному керівникові, діячеві,
архієрею, Герою України, нині почесному патріархові ПЦУ Філарету. Звичайно, він дуже
поважного віку. Але в принципі саме така
людина, як він, котра багато зробила для
нашої церкви і держави загалом, продемонструвала величезну силу волі, патріотизм,

ще не усвідомили,
« Ми
що кандидат не приходить
нізвідки. Щойно його не
було, а раптом з’явився
готовий президент — так
не буває. Ті люди мають
«вирости» серед нас.
Кандидати повинні стати
іншими, і ми — теж.

»

вірність Україні, була б незамінною на посту
Президента.
Василь ПИКАЛЮК,
доктор медичних наук,
професор (м. Луцьк):
— Питання змушує
добре подумати, адже з
активних політичних діячів
складно ще когось додати
до списку. Можливо, суто
за людськими якостями я запропонував би
нашого лікаря, колишнього народного депутата Володимира Карпука. Мені видається,
що це був би той варіант, коли людина могла
б себе проявити. І оце вже зараз, розмірковуючи над питанням, зрозумів, що дуже
достойною кандидатурою є Юлія Мостова.
Мав можливість особисто спілкуватися з
нею, вражений її розумом і, беззаперечно,
підтримав би її у боротьбі за булаву.
Олександр КАЛІЩУК,
самодіяльний
композитор, заслужений
працівник культури
України, почесний
громадянин міста
Нововолинська
(м. Нововолинськ):
— Та вже нема кого додавати до такого
великого списку… Я — за Порошенка, бо те,
що він зробив для України, не вдалося жодному президентові. І, безумовно, ввійде в історію як велика постать. Нехай Петро Олексійович довершує до кінця те, що розпочав. Це
— моя тверда думка, яку я не зміню за жодні
гроші — тим більше за якусь там гречку.
Євгенія КОВАЛЬЧУК,
заступник директора
з наукової роботи
Волинського
краєзнавчого музею
(м. Ківерці):
— Не додавала б нікого,
а повернула того, який зняв
свою кандидатуру — міського голову Львова

Олена ТВЕРДОХЛІБ,
голова об’єднаної
територіальної громади
(с. Княгининок Луцького
району):
— Кожен кандидат сам
визначається, чи має він
силу і бажання боротися за
владу. Людина повинна відчувати, чи вона
може бути президентом, і проаналізувати,
чи буде вона мати довіру людей. Тому я однозначно до списку нікого б не додала.
Олег ГАЛАСУН,
заступник голови
Асоціації фермерів
і приватних
землевласників Волині
(с. Чаруків Луцького
району):
— Чесно кажучи, не додав би. Хоча справді, ми говоримо, що немає за кого голосувати. Але це ознака нашої
політичної незрілості. От простий приклад:
багато хто каже, що газ дорогий. І водночас у нашому селі хіба що з десяток людей
утеплило будинки. Навіть не один відсоток.
Решта односельців не вважає за потрібне це
робити, але скаржиться на дорожнечу палива. Так само і з політикою. Ми ще не усвідомили, що кандидат не приходить нізвідки. Щойно його не було, а раптом з’явився
готовий президент — так не буває. Ті люди
мають «вирости» серед нас. Кандидати повинні стати іншими, і ми — теж.
Наталія ПОПОВА,
юрист–волонтер,
помічник народного
депутата (м. Київ):
— Серед 39 претендентів найкращим президентом бачу Петра Порошенка,
притому за всі роки незалежності України. Чому? Президент Порошенко не підводив наших громадян у виконанні своїх обов’язків як головнокомандувач
ЗСУ, зумів зробити так, що Україна зайняла
8–ме місце в рейтингу найсильніших армій
Європи. Вона ідентифікована як незалежна,
самостійна держава, яку визнали 80 країн
світу. Глава держави є гарантом збереження
суверенітету, який не здає наших територій
і не стає на коліна перед Путіним. Саме він
демонструє реформаторську політику розвитку економіки та нації загалом.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Євгенія СОМОВА, Людмила ВЛАСЮК,
Лариса ЗАНЮК, Сергій НАУМУК,
Кость ГАРБАРЧУК,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Василь УЛІЦЬКИЙ, Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Олег КРИШТОФ. n
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«Тимчасова влада Луцька
використовує місто
виключно для себе»
Про що говорив Андрій Покровський (на фото)
із жителями обласного центру Волині
Фото прес-служби ГР «Свідомі».

Нещодавно в Луцьку
відбулася зустріч із
депутатом міської
ради, меценатом,
бізнесменом, засновником
Громадянського Руху
«СВІДОМІ» Андрієм
Покровським. У
розважальному центрі
«Промінь» зібралося чимало
небайдужих містян, які
стали учасниками відвертої
розмови на тему «Луцьк:
що далі?» про діяльність
тимчасової міської влади,
сучасний стан міста, роль
лучан у виборчому процесі,
співпрацю влади та бізнесу,
участь «СВІДОМИХ» у
виборах та фактори,
завдяки яким місто буде
розвиватися
Валентина МЕЛЬНИК

ЯКИМ Є ЛУЦЬК СЬОГОДНІ

Обласний центр два роки
живе без міського голови. Це
дуже погано. Місто з кожним
днем багато втрачає у своєму
розвитку, тому що у нинішньої
тимчасової влади відсутнє цілісне
бачення, куди воно має рухатися.
Влада використовує Луцьк
як ресурс тільки для себе та своїх союзників. Вона не має візії
розвитку. Її представники за два
роки не змогли розробити стратегічну мету життєдієльності
міста. Вони не прислухаються
до конструктивних пропозицій
опозиційних депутатів.
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Абсолютно за все в Луцьку відповідає міськрада та його
очільник. Ні Президент, ні обласна адміністрація не мають
серйозного впливу на розвиток
міста, який забезпечують міськрада та міський голова. Тож,
зрештою, не дуже важливо, хто
є чи буде Президентом України.
Куди важливіше, коли народні
депутати України разом із депутатами міської ради та міським
головою спільно і злагоджено
будуть працювати на благо міста.
СПІВПРАЦЯ ВЛАДИ
З БІЗНЕСОМ

Лише завдяки розвитку підприємництва можна суттєво
наповнювати міський бюджет.

Минулої суботи поблизу села Мирне
Горохівського району сталася дорожньотранспортна пригода із смертельним
наслідком
Ганна ГУЗЮК

а кермом іномарки «Фіат Добло» перебував
49–річний місцевий житель. Рухаючись ґрунтовою дорогою, він, ймовірно, не впорався
з керуванням, і авто злетіло у кювет. Транспортний
засіб перекинувся. Внаслідок цього водій отримав
тілесні ушкодження та згодом помер у відділенні
реанімації районної лікарні. n

З

Трагедія сталася у понеділок
близько 6–ї години ранку у Ківерцях
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ід пасажирський поїзд сполученням Київ —
Ковель потрапив 35–річний лучанин. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального
кодексу України. Йдеться про порушення правил
безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Триває досудове розслідування, під час
якого будуть з’ясовані всі обставини трагедії.
На жаль, це не єдиний нещасний випадок на залізниці, зокрема і в Ківерцях. Люди легковажать —
переходять колії у невстановлених місцях і розплачуються за це життям. n

П
«Щоб Луцьк розвивався, має бути сприятливий бізнес–клімат».

ще самі не усвідомлюємо, який потенціал має
« Ми
наше місто та кожен із нас особисто, тому що нас
не вчили місцевому патріотизму.
»
І щоб Луцьк розвивався, безумовно, має бути сприятливий
бізнес–клімат. Влада має його
культивувати. А що ми бачимо
натомість?
«Я хотів відкрити у місті «Макдональдс», — розповів Андрій
Покровський. — Це не найкращий ресторан, і в ньому не найсмачніша їжа, але це хороший
сигнал для інших міжнародних
інвесторів. Однак нинішня влада «зарубала» цю спробу. Тепер
у найближчі 5 років менеджмент
«Макдональдса» навіть не спілкуватиметься з представниками
Луцька. Бо такі їхні правила. І що
доброго зробила міська влада?
Вирішила закласти сквер авіаторам на потенційному місці для
«Макдональдса». Де ж цей сквер
чи пам’ятний знак? А ніде. Бо
працює вона на руйнування, а не
на створення».
«Першочергове
завдання
для нової влади Луцька я вбачаю
в утриманні в місті внутрішнього
інвестора! — наголосив Андрій
Покровський. — Треба організувати всі умови, щоб бізнес, який
хоче створювати нові робочі
місця, відкривати виробництва,
будувати житло чи готелі, не мав
для цього жодних перешкод».

ТОВАР ЗА БУГ НЕ ПЕРЕПРАВИЛИ
Військовослужбовці Луцького прикордонного загону
запобігли переміщенню через кордон контрабандних сигарет
Оксана ПЕТРІВ

В

ВОДІЙ НЕ ВПОРАВСЯ
З КЕРУВАННЯМ...

ПІД КОЛЕСАМИ ПОТЯГА
ЗАГИНУВ ЧОЛОВІК

РОЛЬ «СВІДОМИХ»
У ВИБОРАХ

«Я та Громадянський Рух
«СВІДОМІ» не стоятимемо осторонь виборчого процесу, — зазначив Андрій Покровський. —
Ми розпочинаємо інформаційну
кампанію «Голосуй свідомо», де
не будемо агітувати за когось із
кандидатів, а інформуватимемо
лучан про повноваження Президента, розповімо, як аналізувати
діяльність висуванців та їхні обіцянки».
ПЕРСПЕКТИВИ
ТА ПОТЕНЦІАЛ

Луцьк — самодостатнє місто. Тут є все для того, щоб воно
розвивалося і процвітало. «Обласний центр має зробити ставку на комфорт та безпеку для
всіх — тоді він стане справжнім
домом для сотень тисяч лучан
та магнітом для гостей, — підсумував Андрій Покровський.
— Ми ще самі не усвідомлюємо,
який потенціал має наше місто
та кожен із нас особисто, тому
що нас не вчили місцевому патріотизму. Проте я впевнений,
що завдяки нашому Рухові кількість патріотів Луцька постійно
зростатиме». n

n Реалії

ід польських колег надійшла інформація про те,
що вони побачили на річці
Західний Буг, з українського боку,
гумовий човен, завантажений
чорними ящиками, та групу осіб,
котрі, помітивши стражів кордону

5

Польщі, втекли в тил ділянки відділу «Римачі». Негайно було вислано наряд, який під час перевірки території відповідальності
підрозділу виявив гумовий човен
із 14 ящиками тютюнових виробів та сліди перебування невідомих осіб на береговій відмілині.

Крім цього, днями інформацію про можливе незаконне переміщення товарів через кордон
надали співробітники оперативних підрозділів. Завдяки цьому
група реагування відділу «Римачі» виявила неподалік від лінії
українсько–польського кордону
10 ящиків контрабандного курива. Пошук утікачів та заходи зі
встановлення кола всіх причетних та організаторів протиправної діяльності тривають. n

ЖИТЕЛЬКА КОВЕЛЯ ВІДДАЛА
ДУРИСВІТАМ 29 000 ГРИВЕНЬ
Схема шахрайства «Ваш родич у поліції» —
не нова, проте волиняни продовжують
потерпати від неї, позбуваючись значних сум
грошей. І часто жертвами ділків стають саме
люди поважного віку
Наталка МУРАХЕВИЧ

ими днями 81–річній мешканці Ковеля подзвонили нібито з поліції і повідомили, що
її дочка вчинила злочин. І тут же заспокоїли, що і з потерпілими, і з правоохоронцями усе
можна владнати за гроші. Чого не зробиш, щоб
врятувати рідну дитину? Пенсіонерка погодилася задля вирішення проблеми віддати всю наявну
у хаті готівку (29 тисяч гривень) незнайомцеві, який
під’їхав за «виручкою».
Ще двоє потерпілих мешканок Ковельщини (також
жінки поважного віку), бажаючи «відкупити» рідних від
кримінальної відповідальності, втратили відповідно
14 000 гривень, 70 євро та 500 доларів і 100 євро.
Прокуратура Волинської області вкотре звертається до громадян із проханням повідомляти поліцію про телефонні дзвінки таких «правоохоронців».
До речі, варто пам’ятати, що, погодившись таким
чином «вирішувати» ситуацію, людина стає учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність. n

Ц

Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA

ТОВАРИСТВО ХОЛМЩАКІВ ЗАПРОШУЄ
75 років тому на Холмщині сталося масове спалення українських сіл, знищення українського цивільного населення відділами Армії Крайової та Батальйонів хлопських. На вшанування пам’яті невинних
жертв 27 березня о 12–й годині біля пам’ятника
депортованим українцям на луцькому міському
меморіалі відбудеться віче скорботи.
24 березня об 11–й годині в обласній науковій
універсальній бібліотеці імені Олени Пчілки проходитиме Х звітно–виборча конференція Волинського
обласного ветеранського громадсько–культурного
товариства «Холмщина», під час якої для її учасників
буде презентовано Холмське Євангеліє ХІІІ століття.

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

Євгенія СОМОВА,
редактор відділу соціального захисту
«Газети Волинь»

Обіцянка-цяцянка…
Проте голосуй,
а то точно програєш!
инішня виборча
кампанія зібрала
рекордну кількість претендентів на
крісло глави держави.
Після того, як частина
з них зійшла з передвиборчого марафону,
залишилося 39. Уявляєте, яким довжелезним
буде бюлетень? А черги
біля кабінок?
Але, як казав перший Президент незалежної України Леонід
Кравчук, маємо те, що
маємо. Масовий похід
кандидатів у Президенти, певне, є ознакою
того, що щось не так у
державі. Усі вони йдуть
на вибори начебто з
благою метою. Запевняють, що хочуть
привести Україну до
щасливого майбутнього. Насправді ж кожен із
них, як кажуть, собі на
умі. Одні борються за
президентське крісло,
бо хочуть щось змінити
в державі, якщо не на
користь народу, то на
свою. Інші, щоб прикрити власні грішки чи
пропіаритися, аби потім, у жовтні, потрапити
до парламенту. Для них
нинішні перегони — тест
на прохідність. Але яку
б мету вони не ставили
перед собою, кандидатів у Президенти все
ж багато. І це створює
проблеми для виборця.
Йому важко визначитися, кому віддати свій
голос. Адже нині всі
співають, як солов’ї.
Обіцяють народу золоті
гори, а він зачаровано
слухає.
Звісно, українцям
хотілося б, щоб усі благі
наміри були реалізовані.
Люди ж хочуть жити, а
не виживати, прагнуть,
аби їхні діти мали майбутнє в рідному краї,
не шукали заробітків по
закордонах. Але, як уже
не раз мали змогу переконатися, після виборів
у політиків настає амнезія. Вони забувають про
свої обіцянки.
Недарма ж кажуть,
найбільше люблять прибріхувати мисливці, рибалки і політики перед
виборами. Щоб сподобатися електорату, вони
дають нереальні обіцянки. Вішають, як кажуть,
локшину на вуха, діють
за принципом: головне, аби прорватися до
влади, а там якось буде.
Тож обіцяють усе, що
народ хоче почути. А
найболючіша для нього
соціальна тема: кому-

Н

налка, низькі зарплати і
пенсії, недостатня кількість робочих місць… На
цьому можна заробити
політичні дивіденди.
Тож спекулюють на цій
темі всі, кому не лінь.
Передвиборчі обіцянки
й досі не стали в Україні
програмним обов’язком
партій і кандидатів. А
притягнути до відповідальності за обман
виборців у нашій країні
нереально, оголосити
імпічмент главі держави
теж непросто.
Іноді слухаєш
претендентів на пост
Президента і думаєш:
невже вони самі вірять
у можливість здійснити
свої наміри? Чи, може,
мають нас за лохів?
Коли чую, що обіцяють
знизити ціни на газ у
два, а то й у шість разів,
то перше запитання,
яке виникає: як це
збираються зробити?
Адже зміна тарифів
не в компетенції глави
держави. Президент
не має прямого впливу на вартість газу, як
і на зарплати. Чимало
кандидатів у своїх передвиборних програмах
проголошують зниження
податків, збільшення
пенсій. А звідки беруться останні? Звісно, з тих
же податків. Знизите
їх, а яким чином збільшите пенсійні виплати?
Як це зробити, коли у
бюджеті буде порожньо? Дехто дає взагалі
дивні обіцянки. Скажімо,
збудувати бетонну стіну
на українсько–російському кордоні. Ми це
вже проходили, споруджували. Зрештою,
чи знає той мрійник, як
звести її на 400 кілометрах непідконтрольної
Україні території? Ще
одна кандидатка пропонує ізолювати олігархів.
Що це означає, певне,
й сама не знає. Очевидно, треба їх вивезти
на необжитий острів чи
створити для них резервацію.
Найстрашніше, що
більшість кандидатів у
Президенти не новачки
у політиці. Частина з
них причетні до влади
чи виконавчих органів,
є діючими народними
депутатами. А тому,
коли читаєш їхні програми чи слухаєш виступи,
то виникає запитання:
чому зараз продукуєте
таку кількість хороших
ідей? Де ж ви були раніше? Чому не ініціювали
їх реалізацію? n

Відверта розмова турійських лісівників із громадою.

Спочатку — ділом, а потім — і словом:
ЛІСІВНИКИ ЗВІТУЮТЬ ПЕРЕД ГРОМАДАМИ
Поки в суспільстві розганяються хвилі по дискредитації
лісової галузі, ті, хто опікується лісом, бо держава
делегувала їм такі повноваження, продовжують
вишукувати ресурси для того, щоб триматись на плаву і на
совість виконувати свою роботу. Вимоги сучасності, коли
в інформаційне поле просочується чимало неправдивої
р д
інформації від «доброзичливців», не
залишають лісівникам вибору —
представники галузі змушені брати
участь у «комунікаційних війнах». Один
із елементів боротьби «за виживання»
в сьогоднішніх реаліях — спілкування
та постійна комунікація із місцевим
населенням, активістами, владою
Петро РУЗАК

«НАШІ ПІДПРИЄМСТВА
З РОКУ В РІК
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ СТАТУС
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНИХ
ТА СОЦІАЛЬНО
ВІДПОВІДАЛЬНИХ»

З ініціативи начальника Волинського обласного управління
лісового та мисливського господарства (ВОУЛМГ) Олександра
Кватирка керівники лісгоспів,
головні лісничі та інші представники галузі вже другий рік поспіль публічно звітують про свою
роботу перед керівництвом та
жителями ОТГ і сільських рад.
Минулого року таких зустрічей
було близько 150. Їхні результати
— не сухі звіти і купа документів,
які згодом стануть макулатурою,
а реальні справи: дороги, рекреаційні пункти, допомога в ремонті
та будівництві навчальних закладів, храмів тощо. 2019-й обіцяє
бути не менш вдалим, адже левова частина населених пунктів
утворила об’єднані територіальні
громади, а це дає більше можливостей, як фінансових, так і організаційних.
Лісівників часто порівнюють
із військовими. Воно і не дивно:
люди у формі мають хороший
вишкіл і дисципліну. Як у військових перше слово надається
генералу — так і в лісівників усе
стартує від керівника. Очільник
обласного управління лісового
та мисливського господарства
Олександр Кватирко 28 січня
прозвітував про підсумки роботи
за 2018 рік. Доповіді його підлеглих на місцях стали логічним продовженням слів керівника. Починаючи з кінця січня, керівництво
Горохівського,
Ківерцівського,
Камінь–Каширського,
Любешівського та інших лісгоспів уже
встигло поспілкуватися з громадами. Загалом таких зустрічей
було понад 100, і це ще не кінець.
Лейтмотивом, характерним для
працівників лісової галузі на Волині, є слова Олександра Кватирка, сказані під час підсумкової на-

ради: «За ці роки
у непростих умовах
ми змогли не лише повною мірою
забезпечувати та виконувати всі
основні лісогосподарські заходи,
покладені державою, ми стали
розвиватися. Навіть більше: наші
підприємства, я вважаю, цілком
заслужено отримали і з року в рік
підтверджують статус економічно ефективних, бюджетоутворюючих, соціально відповідальних».
Проблематика для сільрад та
ОТГ на Волині є спільною, і відповідно — з подібними питаннями

Загалом цього року
« таких
зустрічей
у громадах було
понад сотню.

»

звертаються до представників
лісової галузі чимало місцевих
жителів. Лісівники відкриті для
спілкування, самі йдуть до людей
та сміливо відповідають на запитання, дискутують, аргументують
свої дії, по можливості завжди
допомагають.
«ДЛЯ КОГОСЬ ДРОВА —
НЕЗНАЧУЩИЙ МОМЕНТ,
А ДЛЯ ПРОСТОЇ ЛЮДИНИ —
ПРОБЛЕМА, ЯКОЇ САМОМУ
НЕ ВИРІШИТИ»

Першопрохідцями у звітах за
роботу протягом 2018-го стали
ратнівчани. Зокрема, директор
ДП «Ратнівське ЛМГ» Микола
Мельник побував на сесії Жиричівської сільської ради. Як інформує прес–служба ВОУЛМГ,
лісівник прозвітував щодо сплачених підприємством податків,
втілених соціальних програм,
об’єми проведених рубок, у
тому числі й санітарних заходів, розповів про обсяги та напрямки реалізації деревини. Як
наслідок — у порядок денний
сесії було внесено, а згодом і
розглянуто питання «Про обсяги вирубок по лісгоспу», «Цінова політика лісогосподарства, а

саме — вартість дров паливних
для сільської ради, школи, населення», «Сплата податків до
бюджету сільської ради» та «Затвердження технічної документації на землю».
Не менш результативними
ст
стали зустрічі зі співгромадянам
ми працівників ДП СЛАП «Любеш
шівагроліс» — зустріч за участю голови Любешівської ОТГ
із громадами Березичівського
ст
старостинського округу та села
Д
Дольськ. Для когось це незначу
чущі моменти, а для соціально
не
незахищених верств населення
отримати дрова та обігріти оселю — питання, яке без лісівників
не вирішити. Допомога в ремонті
пожежного ДЕПО, матеріали на
відновлення одного житлового
будинку та двох господарських
споруд, найбільш актуальні весняні питання — взаємодія у гасінні пожеж на полях та торфовищах, — ніщо не лишилося без
уваги.
Одинадцять зустрічей провели працівники ДП «Камінь–Каширське лісове господарство» з
місцевими громадами. Крім матеріальної підтримки, лісівники
відповідають і за просвітницьку
діяльність, тож говорили про
правила поведінки людей у лісі
в пожежонебезпечний період,
залучення місцевих жителів та
школярів до участі в акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», недопущення засмічення лісових
масивів, грейдерування дороги,
спільну охорону лісу від пожеж
та самовільних рубок. Варто
зауважити, що камінь–каширські лісівники разом зі своїми
колегами із Любомля та Старої
Вижівки можуть похвалитися
новим деревообробним обладнанням та капітальним ремонтом лісопереробних цехів, які
повноцінно запрацювали в грудні 2018 року. Загалом лісівники зробили понад 35 мільйонів
гривень інвестицій у переробку
та створили більш як 30 нових
робочих місць у цих трьох районах Волині. Не так і багато? Але
якщо зберегти такий темп роботи, з часом не один десяток
чоловіків працюватимуть у себе
дома, не шукаючи кращої долі за
кордоном.
Умови роботи, охорона праці, залучення молоді — основні
акценти діяльності лісогосподарських колективів Волині. А якщо
за тобою постійно спостерігають
у громаді, чекають на звіт, то є
сенс шукати стимули для роботи
колективів. Це сьогодні підтвердить кожен керівник лісгоспу.
Закінчення на с. 7
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■ Рубрика
Закінчення. Початок на с. 6
Та чи не найголовніше, на
що варто звернути увагу — наповнення лісівниками місцевих
бюджетів. Що може бути важливішим для розвитку громад, ніж
гроші, які безпосередньо йдуть
у їхню казну? Вже згадане ДП
«Ратнівське ЛМГ» за 2018 рік
сплатило податків понад 17 мільйонів гривень. З них до місцевого бюджету надійшло 6 млн 161
тис. грн, у тому числі лісовий дохід становить понад 2 млн грн,
ПДФО — 3 млн 789 тис. грн.
Значною є фінансова підтримка лісгоспами й інших громад. Для прикладу, 1 березня
відбулось позачергове сесійне
засідання Прилісненської ОТГ,
що у Маневицькому районі. В
ньому взяли участь директори
ДП «Маневицьке лісове господарство» Володимир Радіон
та ДП «Городоцьке ЛГ» Віктор
Данилюк. З доповіді Віктора
Данилюка стало відомо, що
ДП «Городоцьке ЛГ» є одним із
найбільших наповнювачів бюджету в Маневицькому районі.
За 2018-й сплачено податків та
зборів до зведеного бюджету та
ЄСВ у сумі 18 млн грн, що більше на 3 млн порівняно з відповідним періодом минулого року.
ЄСВ сплачено 4,2 млн грн, у
Держбюджет — 7,2 млн грн, до
місцевого бюджету — 6,6 млн
грн. У Прилісненську ОТГ сплачено 3 млн 60 тис. грн податків.
Загалом, бюджети районів Волині за 2018 рік отримали від
лісівників 112,5 мільйона гривень. Це ті гроші, які не пішли в
державну казну і розчинилися
на рівні країни, а реальні інвестиції в соціальну сферу та інфраструктуру громад Волині.
«НАШ ПРІОРИТЕТ —
ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ.
ІНВЕСТУВАЛИ В НЬОГО
БЛИЗЬКО 38 МІЛЬЙОНІВ
ГРИВЕНЬ»

Перегукувалися під час звітів
керівників лісгоспів і ще дві взаємопов’язані теми — всихання
та вирубка лісів. Саме через пошесть короїда лісівники змушені проводити санітарну вирубку
лісу, адже іншого способу врятувати зелені насадження від шкідника поки не існує. У науковому
напрямку постійно ведеться робота, ліси весь час моніторяться.
Зустрічі у селах Галичани, Звиняче, Цегів Горохівського району та
у селі Привітне (Привітненська
ОТГ) Локачинського району показали: ситуація із всиханнями
соснових лісів знайома і болить
кожному у громаді. Схожа ситуація і у Володимир-Волинському районі. За 2018-й по ДП
«Володимир-Волинське ЛМГ»
було виявлено 869 гектарів нових осередків шкідників і хвороб
лісу. Загалом ця тема порушувалася фактично на всіх зустрічах
із громадами. Лісівники аргументовано доносили присутнім
свою позицію, обмінювалися
думками. Є й перші результати
боротьби із всиханнями. Станом
на 1 серпня 2018 року площа
всихаючого лісу становила 7584
га, а в кінці року — вже 7403 га.
«Не беремося надто радіти, але
той факт, що маємо позитивний
результат уперше за останні чотири роки, не може не тішити»,
— резюмував Олександр Кватирко на підсумковій нараді.
Одна з вагомих складових
роботи лісівників — відновлення лісу. Керівництвом галузі цей
напрямок виділено як один із

це ті райони, де вже відбулося
найбільше зустрічей лісівників
із громадами. Станом на початок березня відбулася 101 така
зустріч лісівників із земляками
(до речі, 23 лісівники стали депутатами ОТГ). Окрім перерахованих тем, порушувалося багато важливих питань, зокрема,
браконьєрства,
розсадників,
оновлення техніки, соціальних
гарантій, самовільних рубок, заготовлення деревини тощо.
Звітують керівники ДП «Поліське ЛГ» на сесії Колківської ОТГ.

пріоритетних. Особливого значення набуває питання лісовідновлення в контексті лобіювання в Україні теми передачі лісів у
приватні руки. Чи дбатимуть про
лісовідновлення приватники?!
Питання риторичне. Волинські
лісівники за минулий рік відновили 6074 га лісу. Це на 323 га
більше, ніж у 2017-му. Інвестиції у лісовідновлення становили
близько 38 мільйонів гривень.
Про лісовідновлення під
час звітів говорили всі очільники лісгоспів. Окрім статистики
щодо минулорічного лісовідновлення та планів на 2019-й у
цьому напрямку, кожен керівник
лісгоспу закликав присутніх долучитися до весняної посадки
лісу, взявши участь в акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Спільні
весняні заходи, які масштабно
проходять на Волині не перший
рік, покращують співпрацю лісівників із громадами. Спільно
висаджений ліс стає загальним
предметом турботи, згуртовує
людей. У сьогоднішніх реаліях
не меншим лихом для лісів є підпали сухостою та сміття, які набувають характеру епідемії вже
при першому потеплінні.
Вагомими є здобутки лісівників і в соціальній сфері. Сайт
ВОУЛМГ інформує, що директори Любомльського та Прибузького лісгоспів Володимир
Туревич та Володимир Корецький звітували перед місцевою
владою та депутатським корпусом під час сесії Любомльської
ОТГ. Володимир Туревич розповів, що, крім основної роботи,
вдалося реалізувати проекти,
важливі для всієї громади. У
власному цеху виготовлено та
встановлено шість автобусних
зупинок — це дерев’яні споруди у селах Головне, Замлиння,
Пустинка, Куснища, Вигнанка
та у місті Любомль. Завершено
будівництво автобусної зупинки
у Скибах. Належна увага приділяється прокладанню лісових
доріг. За 2018 рік, зокрема, у
держлісгоспі збудували понад
6 «лісових» кілометрів.
Прозвітували лісівники і під
час чергової сесії Колківської
ОТГ. Головний лісничий ДП «Поліське ЛГ» Анатолій Іщик відзначив, що упродовж 2018-го була
тісна співпраця між Колківською
об’єднаною громадою та Поліським лісгоспом. ДП «Поліське
ЛГ» посприяло у виділенні пиломатеріалів для школи у селі
Розничі, встановило автобусну
зупинку в селі Семки. Загалом
лісівники постійно відгукуються
на прохання місцевих жителів.
Часто навіть у питаннях, які безпосередньо не належать до їхньої компетенції.
Не забувають волинські працівники лісу про наших воїнів–
захисників та членів їхніх сімей.
Для прикладу, головний лісничий ДП «Поліське ЛГ» Анатолій
Іщик розповідав, що підприєм-

ство подбало про забезпечення
родин загиблих учасників АТО
дровами паливними, постійно
надається допомога на передову у вигляді власної консервної
продукції. Загалом же виділяти
котрийсь із лісгоспів у цьому
плані не варто: лісівники Волині
постійно підтримують військових та їхні сім’ї, не залежно від
того, яка це громада чи район.
Тут є показовою ініціатива керівництва обласного управління,
відповідно до якої колективи лісівників відгукнулися на пропозицію віддати зі своєї заробітної
плати 100 гривень на допомогу
військовим. Таким чином вдалося зібрати понад 250 тисяч гри-

пунктів та вирішувати проблему
засміченості.
Не варто забувати і напрацювання лісівників у напрямку
рекреації. За 2017–2018 роки
кількість великих рекреаційних
пунктів зросла із 96 до 114. Ще
постійно діє 655 малих зон відпочинку. Для прикладу, колектив Любомльського лісгоспу у
2018-му збудував новий великий рекреаційний пункт «Край
міста», його відкриття відбулося
на День працівника лісу. Гарна
подія була схвально сприйнята
не лише мешканцями Любомля. Рекреаційні пункти на Волині
стали візитівкою краю. Коментуючи їх важливість, Олександр

на ініціативу обласного керівництва,
« Відгукнувшись
лісівники віддали зі своєї заробітної плати
100 гривень на допомогу військовим. Таким чином
вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень, закупити
на ці кошти необхідну допомогу та відвезти її
на місце дислокації 14-ї бригади.

»

вень, закупити на ці кошти необхідну для військових допомогу
та відвезти її безпосередньо на
місце дислокації 14-ї бригади.
РЕКРЕАЦІЙНІ ПУНКТИ —
ВІЗИТКА ОБЛАСТІ

Сніг зійшов, і на узбіччях доріг та в лісі нас очікують неприємні сюрпризи у вигляді сміття.
Високу соціальну відповідальність лісівників підтверджує той
факт, що представники галузі
не оминають цієї проблеми у
спілкуванні з громадами. Лісівники систематично прибирають лісосмуги та ліс у цілому.
Зокрема, під час звіту ДП «Маневицьке лісове господарство»
ініційовано спільно з ОТГ розпочати вирішення цього питання.
Лісівники будуть всіляко допомагати, а при потребі зроблять
майданчик для збору сміття.
Аби тільки люди припинили
везти відходи до лісу. Питання
сміття під час звітів порушували
ківерцівські, шацькі, турійські,
зрештою, всі волинські лісівники. Представники галузі налаштовані спільно з громадами
вивчати досвід інших населених

Кватирко зазначив: «Обов’язок лісівників — подбати, щоб
час, проведений на природі,
запам’ятався комфортом. А головне завдання — зосередити
якомога більшу кількість людей
у спеціально облаштованих для
відпочинку місцях, що особливо
важливо у пожежонебезпечний
період року».
Ще одним пріоритетом волинських лісівників є виховання
підростаючого покоління. За
минулий рік створено 8 нових
шкільних лісництв, відновлено
5 із тих, які з певних причин у
різні періоди припинили свою
діяльність. Сьогодні на Волині
діє 59 шкільних лісництв. Активно функціонує Лісівничий молодіжний центр у селі Воротнів, де
проведено 104 заходи, до яких
залучено 3600 учасників. Крім
того, у відновленому Воротнівському заказнику побували
десятки тисяч вдячних відвідувачів.
Ратнівський,
Старовижівський,
Камінь–Каширський,
Маневицький,
Горохівський,
Любомльський, Ківерцівський,
Локачинський, Любешівський –

ТІЛЬКИ ДЕРЖАВНІ
ПІДПРИЄМСТВА ЗМОЖУТЬ
ВИРОСТИТИ ГУСТІ БОРИ
Й ДІБРОВИ І ЗБЕРЕГТИ
РОБОЧІ МІСЦЯ

Волинь — регіон особливий. Зважаючи на відсутність
великих підприємств, що притаманно для Центральної та
Східної України, нашу економіку формують аграрний сектор
та лісова галузь. Відмінність
останньої полягає в тому, що
вона — державна, а значить —
прозоріша, це стабільна робота для понад 3 тисяч волинян.
Якщо віддати ліс у приватні
руки, то де гарантії прозорих
зарплат, соцпакетів, а головне
— лісовідновлення? Для чого
приватникам робити мільйонні
інвестиції? Їхня мета — зібрати
підготовлену і вже вирощену ділову деревину. Тому українські
лісівники неодноразово порушували питання «темної сторони» приватизації лісів та їх концесії. В таких умовах важливо,
аби в людей «вмикалася» здатність думати трішки більше, ніж
на 3–5 років вперед.
На сьогоднішній день ліси є
галуззю економіки, а економіка
потребує капіталовкладень. І
всім зрозуміло, що тільки державні підприємства будуть десятиріччями працювати над
тим, щоб з’явилася пристигаюча деревина і якісні ліси, а поки
цей процес триватиме, тисячі
людей збережуть робочі місця,
матимуть стабільність.
Колективи лісгоспів є активною частиною громади, постійно беруть участь у задоволенні
її потреб, а головне — не уникають болючих питань. Зупинки,
дороги, рекреація, чистка узбіч,
розвиток сільських парків, скверів — це теж інвестиції в соціально–економічну інфраструктуру
Волині, своєрідна додана вартість до сплачених лісівниками
податків.
На закінчення хочеться згадати рядки з пісні Олександра
Положинського: «А наші душі
тут, у рідних просторах, волинських лісах, Карпатських горах».
Ліси і справді стали візитівкою
регіону. Такою ж візитівкою Волині можна вважати колективи
лісівників, згуртованих людей у
форменому одязі, які чітко заявляють: «Ми волиняни. Працюємо для волинян. Зважайте
на це».
Можливо через те, що вони
завжди перебувають серед людей, волиняни навчилися зважувати і критично оцінювати той
вал негативу, який зараз виливається на представників лісової галузі. Якщо сміття з лісу є
шанси вивезти, то звільнити від
нього людські голови, які вважають, що Україну можна позбавити лісової галузі, дещо важче.
Але лісівники вибрали для цього
хороший спосіб: працювати на
совість, виходити «в люди», свої
слова підтверджувати конкретними справами. n
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Фото прес-служби Анатолія ГРИЦЕНКА.

За Президента Гриценка тих, хто робив бізнес
на крові, садитиме Генпрокурор Сакварелідзе
У концертній залі луцького «Променя» не було жодного
вільного місця – як згодом повідомили організатори,
на зустріч із кандидатом зібралося більш як 900 людей.
Той, хто прийшов за п’ять–десять хвилин, ще мав шанс
втиснутися на балкон, тим, хто спізнився, довелося
підпирати стіни. Анатолій Гриценко, незважаючи
на щільний графік агітаційної кампанії, виглядав зібрано
і бадьоро. За годину спілкування він відповів на десятки
запитань про війну, владу, справедливість і шанс усе
змінити
Леонід ОЛІЙНИК

и буде солдат захищати головнокомандувача, який заробляє на крові?» — із цього
розпочав зустріч із волинянами
Анатолій Степанович. Очільник
«Громадянської позиції» наголосив, що в усі часи, в усіх країнах за мародерство та бізнес
на війні розстрілювали, а нині
жоден із фігурантів корупційних
скандалів в «Укроборонпромі»
не поніс відповідальності.
«Не можна в одній руці тримати Томос, а другою — красти», — кинув камінь у город
чинного глави держави кандидат у Президенти.
Політик
зауважив,
що
не планує відновлювати смертну кару, але гарантує незворотність жорсткого покарання
для тих, хто нині наживається
на українцях. Цьому має посприяти, на переконання Гриценка, і майбутній Генпрокурор

«Ч

України Давід Сакварелідзе,
відомий нульовою толерантністю до корупції (він був одним
із тих, хто керував операцією
з викриття «діамантових» прокурорів, але згодом тодішній
очільник відомства Віктор Шокін звільнив слідчих, які займалися цією справою, і самого
Сакварелідзе).
На продовження теми відновлення справедливості прозвучало питання лучанина про
реформування судової системи, в якій від часу Революції
гідності фактично не відбулося
жодних зрушень. За словами Анатолія Гриценка, довіру
до суду вдасться повернути,
впровадивши, крім заохочень
для відповідальних служителів Феміди, систему покарань
за неправосудні рішення. Свого часу Анатолій Степанович
подав такий законопроект
до парламенту, депутати його
підтримали, а Президент Віктор
Ющенко заветував. Докумен-

«Чесних більше!»

Я йду тільки на один термін, п’яти років
« —достатньо,
щоб показати результат, — наголосив
політик, відзначивши, що не призначатиме
на посади кумів чи «любих друзів».
том передбачалося нечистих
на руку суддів довічно саджати
за ґрати з конфіскацією усього
майна без права на амністію.
Схожі методи впливу кандидат
у Президенти пропонує запровадити й щодо чиновників, зокрема перевірку на поліграфі
(«детекторі брехні») й регулярні
провокації хабарами.
Про руйнування корупцій-

»

них схем Анатолій Гриценко
говорив, відповідаючи на питання про реформу медицини та вартість ліків. Зокрема,
зазначив, що в Україні більш
ніхто не зможе за хабарі вивчитися на лікаря, а ціни в аптеках знизяться вдвічі після
наведення порядку на фармацевтичному ринку. Загалом
політик вважає, що для нала-

годження ефективної системи
охорони здоров’я потрібно виправляти недоліки та промахи попередніх реформаторів,
а не ламати її повністю. Також
він планує запровадити жорсткі
покарання за підробку медикаментів (як за виробництво наркотиків).
Кандидат переконаний, що
для ефективних змін у державі
не потрібні десятиліття.
«Я йду тільки на один термін, п’яти років достатньо, щоб
показати результат», — наголосив політик, відзначивши, що
не призначатиме на посади кумів чи «любих друзів». Нині ж
відсутність реформ, за словами Гриценка, чинна влада списує на війну.
«Вичистити митницю Путін
заважає? Вирішити питання
з бурштином — теж Путін? Хабарники і мародери — також
рука Кремля?»
Одним із ключових критеріїв своєї роботи кандидат у Президенти назвав не запланований розмір заробітних плат
у 700 євро чи пенсій у 200, а позитивне співвідношення кількості українців, які народжуються
і помирають, виїжджають і повертаються в країну.
Анатолій Степанович закликав громадян не продавати свої голоси на виборах
за гроші, на яких кров солдатів,
бо це торгівля життями нинішніх наших захисників.
А на запитання, як Анатолій Гриценко планує перемагати у другому турі, він відповів: «Упевнено!» n

n Освіта

Лілія ГРИНЕВИЧ:
«Якщо не інвестувати в людину, реформа
не відбудеться»
Днями у Луцьку побувала міністр освіти і науки України. Вона відвідала
дала
ліцей № 27, педагогічний коледж та провела нараду з освітянами
«Нова українська школа: реалії впровадження» у Східноєвропейському
кому
національному університеті імені Лесі Українки

іністр освіти (на фото) намагалася в розмові охопити всю галузь
та спонукала ставити запитання.
Розпочала про компетентності, які мають
зробити дитину щасливою. Найбільшим індикатором успішного суспільства назвала
інвестиції в освіту, а Волинь — найпершою
за впровадженням інклюзії.
— Але якщо не інвестуємо в людей, реформа не відбудеться, — зазначила пані
Гриневич. — Нові проекти про загальну
середню, професійно-технічну та фахову передвищу освіти матимуть успіх, коли
втілити їх в життя педагога й учня. Окрім
того, що купуємо автобуси, відкриваємо
опорні заклади, кабінети, проводимо інтернет, закуповуємо комп’ютери, спортивне
обладнання, потрібно влаштувати елементарне — теплі вбиральні в приміщенні. Тому
розпочали програму «Гідність дитини»,
за якою хочемо закрити ганебне явище шкіл
із туалетами на вулиці — це неприпустимо
в XXI столітті. 16 млн 900 тис гривень виділили на 46 волинських закладів, щоб це питання не стояло на порядку денному.
Зачепила пані міністр і тему професійно–технічних закладів.
— Уся профтехосвіта має бути у підпорядкуванні області. Цього року ще за неї
відповідають міста, поки оформляються папери. Проблема технічних коледжів
у тому, що вони все ще навчають на ста-

М

рому обладнанні. Європейський інвестивестиційний банк виділив нам для цього 100
00 млн
євро. Звісно, у ЄС свій інтерес, але
е й ми
матимемо сучасні професійні кадри.
и. Наші
студенти виїжджають за кордон, бо
о прагні Гринуть кращого життя, — зазначила пані
невич. Також зауважила, що потрібніі незащій
лежні центри, які б давали оцінку вищій
ро
освіті, це буде реальна інформація про
нупереваги вступу абітурієнтові. Торкнулася міністр і важливої теми, яку назазвала «накопичувальною кризою в дошкільній освіті».
Директор педколеджу Петро Бойойчук підтвердив, що значна частина його
ого
студентів працює в дитсадках, бо там
ам
не вистачає працівників. Це важка робота,
ненормований робочий день і мала зарплаарплата, тому вихователі звільняються. Треба думати, як із цього виходити. До того ж, черги
в дитсадочки на Волині найбільші: 127 дітей
на 100 місць. Житло будується, а дитячі садки — ні.
Василь Грановський, голова профспілки
освіти, звернувся з проханням переглянути
зарплати працівників дошкілля, позашкілля
та майстрів виробничого навчання, на що
Лілія Михайлівна відповіла:
— Проблема в тому, що вчителям гроші
виділяються з субвенції, а на дошкілля і позашкілля — з місцевих бюджетів. Потрібно
хоч трохи підняти тарифну сітку, а майстрам
виплачувати додаткові премії.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Лариса ЗАНЮК

Мама майбутнього першокласника запитала про проект «На крилах успіху», який
впроваджується в одній зі шкіл, і почула різку
відповідь:
— Це не проект нової української школи,
а комерційний. І ця комерція у скорому часі
буде заборонена, як й інші недержавні програми.
З приводу позашкільної освіти, яка зовсім не підтримується, міністр зазначила:
— Позашкілля ніколи не фінансувалося
з держбюджету, тим більше в умовах децентралізації, — міністр озвучила прибутки
області й риторично запитала: – При таких

доходах закривати позашкілля? Голови ОТГ
мають спільно утримувати гуртки. Потрібно
писати, кричати про це, — головна освітянка кілька разів закликала боротися за свої
права. Але з ким? Депутат Сергій Неймарк
наг
наголосив на проблемі досі не відремонтован
ваного Любешівського коледжу. Пані Гриневич обіцяла взяти це на особистий контроль,
бо заклад державний.
Педагоги запитували, чому немає й досі
дея
деяких підручників для 5-го та 10-го класів.
Ви
Виявляється, причина в конкуренції між видав
давництвами, які судяться між собою. На запит
питання з приводу різної оплати престижнос
ності праці освітян (адже ненормально, що
«Вч
«Вчитель року» з смт Локачі має лише 5%
до
доплати), пані Гриневич обурилася:
— Або ми забираємо податки з місцевог
вого бюджету і будемо самі з Києва ці випла
плати регулювати, або на місцях це робіть,
бо якщо в наказі прописано додати 30%
пер
переможцеві конкурсу, а це не виконується,
то проблеми в місцевій адміністрації.
Багато письмових запитань залишилися без відповіді — перейшли до урочистої
частини — нагородження педагогів. Почесчас
не звання заслуженого діяча науки і техніки
присвоїли Анатолію Цьосю, проректорові з
пр
адміністрування та розвитку, диплом докад
тора економічних наук – доценту кафедри
тор
аналітичної економіки та природокорисана
тування Костянтинові Павлову та доценту
тув
кафедри фінансів і кредиту Олені Сащук,
каф
атестат професора – доктору історичних
наук, професору кафедри всесвітньої історії Людмилі Стрільчук. Всі науковці працюють у СНУ ім. Лесі Українки. Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» нагородили
Віру Бобчук, директора Ковельської станції
юних натуралістів, вручили подяки успішним педагогам області. Нових професійних
звершень побажала освітянам пані міністр,
а вони сподіваються, що озвучені на Волині
проблеми не залишаться без уваги керівни
ицт
ц ва
ва.. n
ництва.
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Кримінальна кампанія:
як Юлія Тимошенко намагається
повернути собі шанс на вихід у другий тур
Втрачаючи рейтинг, лідерка «Батьківщини» прагне підкупити
вже не тільки виборців, а й інших кандидатів
Фото із сайтів espreso.tv i chesno.org.

Петро БУЛАВА

кщо воно ходить, як качка,
плаває, як качка, крякає,
як качка — то це качка». Цим
американським прислів’ям Генпрокурор Юрій Луценко відповів на запитання про те, яка політична сила
намагалася «зняти» з виборів кандидата в Президенти Юрія Тимошенка,
запропонувавши йому 5 мільйонів хабара.
«Якщо це російські технологи,
за російськими схемами, з грошима, які навіть не знаю хто у нас міг би
на це виділити, то, найімовірніше, —
це «Батьківщина», — наголосив глава
ГПУ.
Для широкого загалу ця історія почалася з допису Луценка у «Фейсбуці».
Увечері 6 березня він повідомив, що
Генпрокуратура спільно з Державним
бюро розслідувань та СБУ затримала
двох осіб, «які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 мільйонів гривень
кандидату в Президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися».
«З огляду на відому слідству переписку затриманих виконавців із політиками, чекаю ґвалту про політичні
репресії», — додав інтриги Генпрокурор.
«Ґвалт» не забарився. Вже на ранок лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що спроба підкупу
її однофамільця… це «маніпуляція
Адміністрації Президента». І, як з’ясувалося невдовзі, вкотре застосувала
давно відомий у народі принцип, коли
«тримай злодія!» найголосніше кричить саме злодій.
Таке вже було зовсім недавно,
коли на своїх мітингах Тимошенко
звинувачувала Президента Петра Порошенка у створенні мережі з купівлі
голосів виборців. І незабаром Служба
безпеки справді викрила таку мережу,
але створену однопартійцями самої
Тимошенко. Як свідчать виявлені під
час обшуків документи, кураторами
цієї «піраміди» були народні депутати
від «Батьківщини» Руслан Богдан і Валерій Дубіль. А серед її безпосередніх
керівників були й громадяни Росії —

«Я

Юрій Володимирович не спокусився на 5 мільйонів гривень. І ця інформація не дуже
приємна для Юлії Володимирівни.

зокрема, колишні довірені особи Володимира Путіна і Володимира Жириновського (особливий цинізм полягає
в тому, що під час висування Тимошенко в Президенти ці люди сиділи
в залі поміж ветеранів АТО).

фактично
« Тимошенко
втратила шанс вийти
в другий тур виборів.
Звідси — розпачливі спроби
пробитися туди бодай
шляхом підкупу.

»

Як повідомив Юрій Луценко
на прес-конференції 7 березня, під
час обшуків також було вилучено план
спецпроекту щодо підкупу по 45 тисяч виборців на кожному з 28 округів
Вінницької, Волинської та Дніпропетровської областей. Таким чином
організатори «піраміди» сподівалися
забезпечити перемогу кандидатки від
«Батьківщини» вже в першому турі.
«Загальний бюджет тільки цього плану — 1,67 мільярда гривень!» — наголосив Генпрокурор.
До речі, нардеп Дубіль виклик

на допит у цій справі проігнорував.
Якщо він не з’являтиметься й надалі, Генпрокуратура планує внести
до Верховної Ради подання на зняття з нього недоторканності. Тим
паче, що тепер для цього з’явився
ще один привід. За словами Генпрокурора, «є підстави вважати Дубіля
причетним» і до спроби підкупу Юрія
Тимошенка.
Похвалившись, що виграв парі
з колегою — «поставив» на те, що кандидат у Президенти, який намагався
зняти Тимошенка з виборів, «спалиться» сам, — Луценко розповів про подробиці спецоперації. Затриманими,
які принесли Юрієві Тимошенку обіцяні гроші, виявилися ветерани АТО —
голова Партії захисників України Тарас Костанчук, який раніше працював
із нинішнім соратником Тимошенко
Валентином Наливайченком, та Олександр Іщенко.
З СМС-повідомлень у їхніх телефонах випливає, що Тимошенкові
пропонували два варіанти розвитку
подій. Якщо той погодиться знятися
з виборів, то, крім 5 мільйонів, отримає фінансову підтримку для подальшої політичної діяльності, розкрутку
у ЗМІ, славу «героя для народу, який
не продався Пороху» тощо.

А якщо залишиться кандидатом —
після виборів на нього чекає забуття,
переслідування від МВС (схоже, чутки
про те, що міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков на цих виборах підтримує Юлію Тимошенко — не такі вже й
чутки) та інші великі неприємності.
«Це шантаж громадянина України,
який використав своє конституційне
право зареєструватися кандидатом
у Президенти», — наголосив Луценко.
Останнє повідомлення з проханням інформувати відправника про те,
як відбувається «зняття» кандидата,
надійшло на телефон помічника Тимошенка з номера, який належить нардепові Дубілю.
Усе листування велося під санкціонованим контролем спецслужб,
до яких Тимошенко одразу звернувся
із заявою про спробу підкупу та шантажу.
«Я йшов виключно заради того,
щоб перемагати. Буду йти до кінця,
мене не знімуть навіть за великі гроші,
і ви вже це зрозуміли. І я, щонайменше, хочу вийти у другий тур з Петром
Олексійовичем і перемогти його», —
заявив народний депутат і також ветеран АТО Юрій Тимошенко в коментарі українській службі ВВС.
Звісно, такі заяви від кандидата, чий рейтинг коливається на межі
1 відсотка, звучать, м’яко кажучи, наївно.
Водночас очевидно, для кого його
висування створює значні проблеми — передусім через неуважність
виборців. «Юрій Тимошенко, який
стоїть у бюлетені поруч із Юлією Тимошенко і має такі ж ініціали, може відібрати у неї 2–3 відсотки. А для Юлії
Володимирівни ці відсотки надзвичайно, принципово важливі», — наголошує політичний експерт Дмитро
Васильєв.
Справді, лідерка «Батьківщини»
опинилася в такій ситуації, коли важливий не те що кожен відсоток — кожен голос. Розкриття передвиборчої
«піраміди», затримання її соратника
Владислава Мангера за підозрою
в замовленні вбивства херсонської
активістки Катерини Гандзюк, розслідування проекту Bihus.info про
махінації з фінансуванням її виборчої кампанії, на яку мільйони гривень
перераховували нібито звичайні касирки й манікюрниці, — все це завдало помітного удару по рейтингу
Юлії Тимошенко, яка фактично втратила шанс вийти в другий тур виборів. Звідси — розпачливі спроби
пробитися туди бодай шляхом підкупу.
Але виходить тільки гірше: тепер
до «чорної смуги» неприємностей
Тимошенко додалася ще й кримінальна справа із шантажем кандидата
у Президенти… n

n У номер!

ПЕДОФІЛА «СПІЙМАЛИ» ВІДЕОКАМЕРИ

ОДИН БЕЗХАТЬКО — У МОГИЛІ,
ДРУГИЙ — ЗА ҐРАТАМИ

Минулої суботи близько 13.30 у Здолбунові на Рівненщині розпусник
напав на 11–річну дівчинку
Богдана КАТЕРИНЧУК

а крик дитини, повідомляє
відділ комунікації поліції Рівненської області, з квартири
у коридор вибігла її мама. Чоловік
тим часом утік. Працівники Здолбунівського відділення поліції завдяки камерам відеоспостереження
встановили особу зловмисника. Ним
виявився раніше судимий за статеві злочини стосовно неповнолітніх
32–річний місцевий житель. Його
розшукали неподалік за місцем проживання та помістили до ізолятора
тимчасового тримання.
Відомо, що у 2013–му обвинува-

Н

У Ковелі 43–літній зловмисник побив до смерті свого товариша
ченого у трьох аналогічних нападах
засудили до п’яти років позбавлення волі. Тоді правоохоронці за результатами обшуку в його квартирі
вилучили особистий комп’ютер,
де виявили відео порнографічного
змісту за участі дітей. У 2016–му
за зразкову поведінку та відповідно
до «Закону Савченко» чоловік вийшов на волю.
Йому повідомлено про підозру
за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу
України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Міра
запобіжного заходу — тримання під
вартою строком на 60 днів без права
внесення застави. n

Анна ПАВЛОВСЬКА

о районного відділу поліції
11 березня надійшло
повідомлення від місцевої
мешканки про те, що вдома
вона виявила тіло загиблого
чоловіка. На місце події виїхала слідчо–оперативна група.
Спільно із дільничними офіцерами поліції було встановлено
особу підозрюваного у злочині.
Правоохоронці з’ясували, що
трагедія трапилася ввечері напередодні у квартирі заявниці.
Під час розпивання алкоголь-

Д

них напоїв між гостями виникла суперечка, яка переросла
в бійку, що призвела до смерті
58–річного потерпілого. До слова, обидва чоловіки не мали
постійного місця проживання.
Винного затримали і доправили до ізолятора тимчасового
тримання. Він уже раніше мав
проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності. Цього разу інкримінована йому стаття передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Триває слідство. n
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Вона возвеличує Волинь на Святій Землі

Фото з «Фейсбук»-сторінки Любові ШЕПЕРД.

Олег КРИШТОФ

«ТЯЖКО ПРАЦЮВАЛА,
ВЕЧОРАМИ ВЧИЛАСЬ,
НІЧОГО НІ ВІД КОГО
НЕ ЧЕКАЛА»

Її звати Любов Шеперд —
таке поєднання британського
прізвища та відверто слов’янського імені вже дещо розповідає про нашу героїню.
Народилася вона в Колках Маневицького району, тривалий
час жила в Києві. Раз на рік
буває на Волині. Каже, що
це життєдайна земля.
— Мені навіть кількох днів
тут вистачає, щоб зарядитися
на рік у Лондоні, — з усмішкою
говорить пані Любов. —
У 2018-му вперше побувала
на чудовому Фестивалі «Берегиня» з Волинським братством. То була для мене неймовірна насолода. Я сумую
за нашими людьми, за їхньою
незвичайною
енергетикою.
Знаю представників багатьох
національностей, але ні з ким
мені не є так добре, як з українцями. Вони — відкриті, незважаючи на те, що важко
працюють, у кожного свої
труднощі. Особливо — жінки,
коли починають співати, то відразу змінюються, молодіють.
— Чого не вистачає британкам, а є у наших жінок?
— Українок знає вже увесь
світ. Вони стають статтею
експорту. Часто мають хорошу освіту, всім цікавляться,
не вибагливі (easy to please),
добрі та терплячі, можуть
бути надійним другом для
чоловіка, виходять заміж «на
все життя» і не через штамп
у паспорті чи якісь матеріальні статки. Англійки чомусь
навіть одягатися так стильно
не вміють. А українки з нічого можуть щось пошити чи
зв’язати. У Лондоні багато дітей виросли тільки на піці чи
«takeawey» (їжа із собою): сидить родина біля телевізора
і кожен їсть щось зі своєї коробочки. Щоб спільно, за одним столом, як у Шевченка
«Сім’я, вечеря коло хати…» —
такого у Великобританії майже не буває, а в Україні жінки
ще зберігають цю традицію.
Моя мама Марина Вікторівна,
на жаль, уже покійна, завжди
вчила, що люди — не свині.
То тільки свиням треба їсти
і спати. У нас повинно бути духовне життя. І, якою б не була
втомленою, вона йшла в бібліотеку міняти книги. Батьки
жодної вистави, концерту чи
кінофільму не пропустили.
Мій тато був оптимістом,
завжди жартував, хоча рано
став сиротою. У 1930-х у Луганську рятувався від голоду.
У 1941, тяжко контужений,
попав в концтабір. По війні
вже вивчився заочно на бухгалтера, потім був керівником
в банку, рано помер.
— Наскільки важко вам було переїжджати в Лондон?
— Колишній чоловік не захотів сюди приїхати. Розійшлися без суду і аліментів.
Я вчила дітей не забувати
батька, і зараз ми дружимо.
Синові дала хорошу англійську освіту. Допомагала сестрі
і мамі як могла, хоча було дуже
нелегко одній з двома дітьми
в чужій країні. Тяжко працювала, вечорами вчилась, нічого
ні від кого не чекала.
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Любов Шеперд – крайня справа. У гурті є той хлопчик, який не міг ходити через тісне взуття...

МАНЕВИЧЧАНКА З ЛОНДОНА:

«Українські люди — найкращі,
але не вірять у себе»

Лондонські волонтери перекрили дорогу через міграцію жаб,
ніхто не заперечив...

Спочатку хотів написати про драматичну долю
цієї жінки: матір, яка успішно рятувала 3-місячну
хвору донечку в Києві в Інституті Амосова,
на хвилі «перебудови» потрапила з 6-річною
дитиною в Лондон, де благополучно були
проведені ще дві операції на серці, та, ймовірно,
і через помилку британських медиків за 10 років
втратила свою Оленку, але зберегла віру в життя.
Втім, розмова в нас вийшла не так біографічна,
як світоглядна і у дечому повчальна. Хоча моя
співрозмовниця всіляко намагалася уникати
моралізаторства
«КРИТИКУЮТЬ УСІХ І ВСЕ,
А СМІТТЯ ВИНЕСТИ —
ЦЕ ПРОБЛЕМА!»

— Ви товаришуєте в Англії з українською діаспорою?
— Єдине позитивне в цій
війні те, що люди зрозуміли:
потрібно триматися разом.
Наприклад, я в Лондоні прожила 28 років, і лише за останні чотири познайомилася
по-справжньому з багатьма

трапили у Великобританію.
Вони не тільки вижили на чужині, а й створили свої українські домівки, школи, церкви
по всій країні, газети випускали. Я була вражена їхньою турботою, хоча вони самі не були
багатими людьми: не мали
дорогих килимів чи кришталю,
а часто лише дуже старі меблі вдома і поношене та чисте
вбрання. А у 2014-му вже мо-

я починаю розчаровуватися і переживати,
« Коли
мені навіть мої знайомі британці говорять:
«Облиш, невже ти не бачиш, що твоя країна
воює?»
українцями. Мені з донечкою
багато допомогла в 1990-ті
стара діаспора. Ще були живі
вояки УПА, які після війни по-

»

лода українська діаспора влаштувала свій Майдан в Лондоні. Навпроти 10 Downing Street,
де розташована резиденція

Завдяки вишиванкам українці Великобританії часто впізнають
одне одного!

прем’єр-міністра Сполученого
Королівства, з плакатами ми
стояли цілодобово, аж до дня
інавгурації Петра Порошенка. Зараз молодь знову цілий
місяць протестувала проти
арешту наших моряків в Азовському морі, і Великобританія
таки послала туди свій військовий корабель. Щосереди тутешні українці виходять
на протест, вимагаючи від Росії звільнення наших політв’язнів і припинення війни. Нині
активісти організовують табори для дітей учасників АТО,
я сама працювала волонтером
у 2016-му, коли неймовірна
Ірина Естевез організувала
відпочинок для 60 дітей учасників АТО, зокрема 20 волинян. На початку війни учасники
лондонського
Євромайдану

посилали на фронт бронежилети, купували дрони. Один
молодий чоловік із Волині
сам навіть машину відправив
в АТО, незважаючи на те, що
має 4 дітей.
— Чи є одностайною думка діаспори про нинішню політичну ситуацію?
— Дуже тяжко про це говорити. Єдине знаю: якби кожен
на своєму місці робив те, що
він має робити, то зміни прийшли б швидше. Наприклад
у Британії все тримається
не на Терезі Мей чи раніше
на Девіді Камероні, а на небайдужих і активних людях!
Вони відповідально вибирають владу і не мовчать, коли
з чимось не згідні. А ще тут діє
185 000 благодійних організацій, і щороку ще приблизно

5000 нових створюється (це
десь на 66 мільйонів людей).
Зноситься пам’ятка архітектури — волонтери збирають
гроші, щоб її вберегти, хтось
захворів — аналогічно, знизилася популяція їжаків — з’являється товариство з охорони
цих тварин, у калюжі пуголовки
зароджуються — і вже хтось
її огородив та повісив табличку. На пляж, біля якого розміщене оголошення, що там гніздяться зараз птахи, ніхто навіть
не подумає зайти, хоча за цим
начебто ніхто не стежить.
Юрист чи бізнесмен у вільний
від роботи час може возити
на своїх машинах хворих літніх британців на процедури
до госпіталю. Я і сама щонеділі взимку ходила до місцевої
церкви годувати безхатьків.
А в нас, на жаль, люди критикують усіх і все, а сміття винести — це проблема! В Україні,
на щастя, також є чимало свідомих громадян, волонтерів,
але у Великобританії то вже
система, люди просто все самі
підтримують і за все вболівають.
— А що британці кажуть
про війну на Донбасі?
— Багато хто співчуває нам,
дехто говорить, що «перебудова» і певне потепління в 1990-ті
зовсім не змінили їхньої негативної думки про Росію як загарбника, але є й ті, хто дивиться Russia Today, і їх дуже важко
у чомусь переконати. А ще російські олігархи друкують безплатні газети в Лондоні, часто
з антиукраїнськими матеріалами. Навіть на BBC («Бі-бі-сі»)
наші активісти часто пишуть
звернення, щоб вони об’єктивно висвітлювали ситуацію
в Україні. РФ тратить шалені
гроші для відбілювання свого
іміджу…
Я не засліплена Англією.
Тут також вистачає своїх проблем. Звісно, добре жити, знаючи, що в тебе є зарплата чи
пенсія, на яку можна безбідно
існувати і ще й поїхати десь
у відпустку. Насправді, українці
давно заслужили на це своїм
працелюбством, кров’ю і потом. Дивно, що у ХХІ столітті
в Україні, яку колись називали
житницею Європи, є люди, які
не мають чого їсти? Думаю, що
якби ще в нас не тримали одяг
на горищах, а ділилися лишками, як це роблять в Європі,
то вже б трохи змінили ситуацію на краще. А то приїхав в табір хлопчик і ледь ходив. Виявляється, мав взуття на кілька
розмірів менше! Невже сусіди того не бачили? Не могли
зі своїх дітей щось віддати сироті? Хлопчина був дуже щасливий, коли наша Ірина завезла його до магазину і купила
кросівки, костюм і рюкзак.
Але вже помітно, що Україна таки помаленьку наздоганяє
ЄС, і якби не було б тієї війни,
робила б це набагато швидше.
Коли я починаю розчаровуватися і переживати, мені
навіть мої знайомі британці говорять: «Облиш, невже
ти не бачиш, що твоя країна
воює?»
«Трава завжди зеленіша
у сусіда», — кажуть англійці. Я б
із задоволенням жила не в ситій Британії, а в мальовничих
Колках чи Києві, і щоб Оленочка народилась здорова, а той
Лондон був просто сном. n

Відкривши газету від 21 лютого 2019 року, була приємно вражена. Там побачила
на фото нашу землячку Валентину Чайковську з першою леді України Мариною
Порошенко (на світлині) та публікацію журналістки Алли Лісової про цю зустріч.
Зізнаюсь: відчула гордість за вихідців із нашого невеликого шахтарського
селища Жовтневе, яке зараз перейменоване на Благодатне
Антоніна СОЛОМ’ЯНЮК,
багаторічний секретар Жовтневої селищної
ради міста Нововолинська, постійний читач
газети

наю Валентину із самого її дитинства,
на наших очах вона зростала, виховувалася в інтелігентній сім’ї Якубовських.
Батько Леонід Цезарович — учасник бойових дій Другої світової війни, у мирний час
викладав географію. Я була його ученицею.
Після відкриття у 1955 році першої школи селища трудився завучем. Мама Софія
Юхимівна одна з перших починала в Жовтневому медичну службу, згодом працювала
стоматологом. Її пам’ятають люди як доброзичливого, вмілого лікаря. Крім цього, вона
займалася активною громадською діяльністю, багато скликань обиралася депутатом
селищної ради. В довіреній їй громадою
справі була надзвичайно відповідальною,
переймалася проблемами селища і його
мешканців.
У такій шанованій сім’ї формувався характер і світогляд майбутньої поетеси, закладався фундамент для творчого зростання, яке сповна розкрилося на Святій Землі.

Фото з особистого архіву Валентини ЧАЙКОВСЬКОЇ.

Завдяки Валентині Чайковській
« про
наше селище знають
в Ізраїлі, а її пісня «Моє
Жовтневе» часто виконується
там на урочистостях,
присвячених українській
тематиці.

З

n Пряма мова
Кирило САЗОНОВ,
політичний оглядач, про
ноту протесту МЗС Росії
щодо припинення з 1 квітня
дії договору про дружбу між
Україною та РФ:

«

Ніякої дружби немає. Її
змило кров’ю убитих непроханими гостями з РФ у
Криму і на Донбасі. Договір
про дружбу в умовах реальної
війни – дурість і цинізм. Природно, Україна не буде його
продовжувати. Я вам більше
скажу: навіть найбільш проросійський президент, теоретично обраний українцями,
такий договір не протягне через Верховну Раду, бо Банкову
зрівняють із землею цивільні
протестувальники. Росія для
нас стала ворогом. Розумні
люди кажуть, що була ним
завжди, просто маскувалася,
але тут нехай обговорюють
історики. Зараз за фактом –
ворог. Договір про дружбу з
ворогом не має сенсу.
...Нехай жаба з гадюкою
дружить, а ми прощаємося.
Стіна на кордоні, яку почав
будувати прем’єр Яценюк,
має бути добудована, позиції
для артилерії і мінометів, рів
з кислотою і візовий режим.
А ноти від сумної конячки з
російського МЗС – це просто кінський вальс.

і любов до малої батьківщини крізь призму
філософських роздумів та біблійних висловів. Важливо й те, що Валентина багато
пише українською мовою. Свою друковану
продукцію вобов’язково надсилає в рід-

»

Не перестаю захоплюватися талантом Валентини: вона пише й прозу, але найбільше її диво — це поезія, у якій вловлюється
і ніжна лірика, і незбагнений світ природи,

80

не селище — у школу, бібліотеку, друзям
і прихильникам. Вона, до речі, долучилася
до видання книги «Жовтневе» на честь його
60-річного ювілею. Завдяки Валентині Чайковській про наше селище знають в Ізраїлі,
а її пісня «Моє Жовтневе» часто виконується там на урочистостях, присвячених українській тематиці. І те, що наша мова, наше
слово, український дух звучать і витають
на Святій Землі, — велика заслуга пані Валентини. Ми дуже цим пишаємося, дякуємо
сім’ї Чайковських за тісний зв’язок із малою батьківщиною. А редакції газети щире
спасибі за те, що публікує такі цікаві й потрібні матеріали. n

РОКІВ ДОВІРИ:

дід читав — і я читаю!

«Чи
«Читанка
для всіх»
Перед
Передплатний
інде
індекс: 60780

«Газета Волинь»

Передплатний індекс: 30 000

«Так ніхто
не кохав»
Передплатний
індекс: 60779

»

«Цікава газета
на вихідні»

Передплатні індекси:
для Волині — 60304,
для Рівненщини — 60312,
для інших регіонів України — 60307.

Хто з нами —
той знає
більше!
… А в нас ще й
крутий сайт —

volyn.com.ua!
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n Проблема

КОРОВИ ПРОТИ АТОВЦІВ
У селі Глухи Старовижівського району почали давати ділянки солдатам
користовують жителі кількох вулиць
на пасовищі, яке використовують
Сергій НАУМУК

ісцева
влада
ось уже протягом трьох років
не може вирішити питання
про громадське пасовище.
Річ у тім, що воно є єдиним
для худоби жителів вулиць
Річна, Миру, Денисова. Сільрада виділяє тут ділянки для
учасників АТО, звинувачуючи нас, що ми проти надання
землі для громадян різних
категорій, у тому числі і для
пільговиків — учасників воєнних дій.
Але ми за те, щоб надавати їм ділянки на кращих землях, вигідніше розташованих.
Ми пропонували, як вирішити
цю проблему, та на наші звернення влада не реагує», —
так описали ситуацію в листі
до редакції мешканці села
Глухи.
— Урочище Заріка починається одразу за хатами, —
каже один із підписантів Василь Рибачук. — Минулого
року жителі кількох вулиць випасали там 32 корови, 10 коней, а один господар — і вівці.
На перший погляд, ніби чимала площа, але якщо відняти
природоохоронну зону понад
річкою Вижівкою завширшки
50 метрів та 12 гектарів, призначених на розпаювання,
то залишиться лише 28 гектарів, що не так і багато. Коли
вирішили надавати землю
атовцям, сільська рада вперлася нарізати ділянки саме
тут. Якщо віддати цю площу,
то випасу фактично немає.
Хто його зна, як воно має
бути.
Ще у 2012 році Глухівська сільська рада прийняла
рішення про створення пасовищ із земель резервного фонду в урочищах Заріка
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так кажуть: «Даймо тим атовцям,
« —хайУсівонилюдимають».
Не оте болото, а якісь кращі
землі, зручніше розташовані, щоб вони собі
господарювали, — із цими словами Василя
Рибачука годі не погодитися.
(площею 28 га) і Гутира (8 га)
та із земель, що належать
до меж населених пунктів
сільради в урочищах Новізьке болото (10 га) і Камінець
(45 га). Старовижівська райдержадміністрація
надала
дозвіл на розроблення технічної документації на громадське пасовище.
— Тоді можна було за кошт
держави підживити пасовища. Зібрали жителів, і на сесії сільської ради прийняли
рішення. Але тих грошей
не дали. Через рік рішення
втратило чинність, бо не підготували документів. Там
пасли корів, але офіційно
то не пасовище, — пояснює
землевпорядник Дубечненської ОТГ Надія Ткачук. —
Р
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Коли почалася війна, сказали в районі зарезервувати
землю. Але, мовляв, багато
не резервуйте, бо можуть
чужі взяти. Потім довелося —
є атовці, вони стали писати
заяви.
За словами жителів села,
коли вийшов закон про надання землі учасникам бойових дій на Сході України,
то сільська рада вирішила
виділити двом воїнам по 2 га
для ведення особистого селянського господарства саме
в цьому урочищі, що спричинило конфлікт інтересів із жителями довколишніх вулиць,
які випасали там худобу.
— Ми запропонували
ввести в межі населеного
пункту якусь площу і розподіА

М

лити її атовцям або дати взамін свої паї — тільки не суньтеся на те пасовище. У нас
не залишилося землі, де пасти, — пояснює Василь Рибачук. — Взамін нічого не пропонують — пасіть, де хочете.
У травні 2017 року новоспечені власники (точніше,
їхні батьки) почали господарювати: виставили межі,
зробили місток через канаву,
завезли гній на поле. Проте невдоволені жителі кутка
порозкидали гній, розібрали
місток, не дозволили трактористові орати ділянки. Їхні
власники звернулися в поліцію. Натомість перші скликали збори, на яких обговорили
земельне питання та вирішили відстоювати свою позицію
всіма методами — аж до громадянської непокори.
Згодом провели ще одні
збори, але це не вирішило
проблеми. До мешканців, які
зібралися обговорити ситуацію, навіть викликали поліцію:
мовляв, порушують спокій.

— Минулого року ми зібралися перед сесією, звернулися до головихи: візьміть
участь у наших зборах. Вона
сказала, що через сесію
не має часу. А я тоді матом:
то можна тут якийсь порядок
навести чи ні? — не приховує
емоцій Василь Іванович. —
Вони зразу в крик: що тут
таке! Ідіть у клуб, там проводьте свої збори! Викликайте поліцію! Провели збори
під протокол, був і один сільський депутат. Приїхали двоє
поліцейських, але на збори
не пішли. Потім вони почали
допитуватися. Ми все розказали, і поліцейські поїхали.
Тим часом Глухівська сільська рада увійшла до складу
Дубечненської ОТГ. Невдоволені глухівчани почали звертатися вже до сільського голови Анатолія Костючика, про
якого загалом відгукуються
добре («якби Костючик був
з самого початку, то з ним
можна було б говорити»).
На місце виїжджала комісія
сільської ради.
— Усно було домовлено, що на тій площі вже нікому — ні учасникам АТО,
ні комусь іншому — землю
не надаватимуть. Межі саме
цієї ділянки встановлені. Вона
пройшла
інвентаризацію
у 2014 році, і ділянку зареєстрували як комунальну власність. Коли буде громадське
пасовище, то сесія призначить плату від голови худоби. Землю оформлятимуть
в оренду на табунщика, — пояснює Надія Ткачук.
Сподіваємося, що та усна
домовленість таки матиме
силу. Хоча в нас навіть писані
угоди можна легко порушити.
І найголовніше: селяни зовсім
не проти, аби атовцям виділяли землі, як це може видатися.
— Усі люди так кажуть:
«Даймо тим атовцям, хай
вони мають». Не оте болото (бо Заріку часто заливає
аж під городи, тепер ще сухо,
але навесні часто стоїть
вода), а якісь кращі землі,
зручніше розташовані, щоб
вони собі господарювали, —
із цими словами Василя Рибачука годі не погодитися. n
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:)) Анекдоти
:)) :)) :))
До кімнати вбігає бліда покоївка:
— Мадам! Ваш чоловік лежить
в залі на підлозі й не дихає, в руках
у нього папірець, а поруч лежить
згорток.
— Нарешті прибула замовлена
мною норкова шубка.
:)) :)) :))
— Мамо, чому ти завжди стоїш
біля вікна, коли я співаю?
— Щоб люди не подумали, що
я тебе б’ю.
:)) :)) :))
— Ніяк не можу знайти чаю, —
говорить чоловік.
— А ти вічно нічого не можеш.
Чай у буфеті, на верхній полиці,
в банці з-під кави, на котрій наклейка «Сіль».
:)) :)) :))
— Пацієнте, ось ваш зуб!
— Спасибі, лікарю. А ось ваша
ручка від крісла.
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n Проблема

Левко ЗАБРІДНИЙ

ешканка
Здолбунівського району на Рівненщині Ольга вже
другий тиждень не піднімає
слухавку від незнайомих номерів і звернулася до журналістів
за допомогою.
— Я — соціальна працівниця, допомагаю людям,
але, на жаль, маю напружені
стосунки з сином, і вже давно з ним не спілкувалася, —
розповідає жінка. — Торік він
одружився і пішов у декретну
відпустку, але про його місце
перебування зараз — в Україні чи за кордоном — не знаю.
Після Нового року мені почали
телефонувати з «КредитКафе»
і вимагати, щоб я повернула
гроші, які взяв мій син у листопаді. Прислали смс, що борг
набіг уже на понад 7000 гривень, хоча тіло позики — 4000.
Коли договір оформлювали,
мене ніхто не повідомляв, чи
погоджуюся я бути поручителем. А тепер погрожують. Коли
перестала піднімати слухавку,
почали телефонувати на роботу, обзивали перед керівництвом. Я звернулася до поліції,
а там сказали: зателефонуйте
на «102», коли позичальники
приїдуть до вас додому.
«КредитКафе» — торгова
марка, за якою працює київське
ТОВ «Партнер Фінанс», зареєстроване на непублічних киян.
У Рівному ця фінансова установа працює в найбільш веле-
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Шантажують матір
за позику сина
«Обнадійлива розстрочка», «швидкі
гроші», «позика до зарплати» — подібні
пропозиції можна почути чи побачити
сьогодні часто: в телевізійній рекламі,
на екрані телефону чи вуличних вивісках.
«Швидкі» кошти можна отримати без
будь-яких підтверджувальних документів,
окрім паспорта та ідентифікаційного
коду. Офіси, де надають під високі
відсотки від кількох сотень до кількох
тисяч гривень, легко можна знайти
в центральних частинах міст, не проблема
оформити позику і через інтернет.
І такою можливістю користуються часто,
підставляючи, зокрема, рідних та друзів
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Щоб не чути
День
криків
в історії
катованих,
березня
поляки вмикали
гучну музику
18
18 березня 1944 року польські
батальйони Армії Крайової вбили
і замордували понад 80 жителів села
Запілля нинішнього Любомльського району, а потім
спалили його. Згоріла й церква
Андрій БОРКОВСЬКИЙ
Фото з фондів Любомльського краєзнавчого музею.

Такі заманливі реклами зараз на кожному кроці.
Але краще сім разів подумати, аніж потрапити
у кредитне рабство.

людному місті — Центральному
ринку, що на вулиці Полуботка.
Умови, за якими надає позики,
заманливі: від 200 до 5000 гривень на два тижні. Аби взяти
кошти, потрібно мати паспорт,
ідентифікаційний код і вказати,
де працюєте ви або член родини, який може гарантувати
повернення коштів. Відсотки
позики немалі: понад 1000 гривень на сім днів — 140 грн,
на два тижні — 280.
За подібною схемою працює не тільки «КредитКафе», а й
розрекламовані «MoneyVeo»,
«ШвидкоГроші» та ін. Якщо вас
влаштовують відсотки, то по-

телефону
« Повирішувати
проблему
не варто, одразу
потрібно вимагати
надсилати дані
письмово.

»

дібні позики видаються непоганим варіантом. Утім, ці заклади не прискіпливо перевіряють
інформацію, а, відповідно, можуть надати кредит за будь-чиїми документами. На Рівненщині вже був випадок, коли
дівчина за паспортом та ідентифікаційним кодом подруги,
взяла на ім’я останньої позику
в різних місцях на десятки тисяч гривень. У разі, коли хтось
оформив кредит на вас і якщо
у суді ви доведете свою правоту, то відповідальність нестиме

не фірма, яка видала гроші,
а людина, котра надала документи.
— Кредити подібні установи
часто видають через інтернет
за допомогою, як пишуть, цифрового підпису, — коментує
заступник начальника Регіонального центру з надання
безплатної вторинної правової допомоги в Рівненській
області Микола Павлюк. —
Але реально використовують
не справжній цифровий підпис, а чотири цифри, які надсилають на телефон. Якщо людині телефонують щодо позик, які
вона не брала і які оформлені
не на неї, рекомендую не реагувати на такі дзвінки. Якщо
телефонують на роботу — поговорити з керівництвом і пояснити ситуацію. По телефону
вирішувати проблему не варто, одразу потрібно вимагати
надсилати дані письмово, щоб
був номер договору позики,
вихідні дані компанії, підпис
керівника. Можна також записувати телефонні дзвінки,
але в суді важко довести, що
це саме представники компанії телефонували і погрожували. Тим паче, ті, хто телефонує,
використовують різні номери.
Якщо дзвінками погрожують,
можна звернутися до поліції з письмовою заявою. Тоді
правоохоронці відкриють кримінальне провадження і, можливо, хоча б проведуть профілактичну бесіду з тими, хто
надав цю позику. n

е була остання
кривава
акція поляків
на Любомльщині.
Вранці того дня
два
батальйони
вояків 27-ї Волинської піхотної дивізії АК чисельністю
близько 200 чоловік оточили Запілля
та навколишні хутори. Командували
поляками поручники Казимір Філіпович (Корд) і Міхал
Фіалка
(Сокол).
Людей почали зганяти до будинку
Свято-Миколаївська церква
згоріла дотла.
Киселів та до клуні
Мандричуків. Хто
втікав, одразу розстрілювали.
У північно-західній частині села — Козачку — нападники наштовхнулись на самооборону. Почалася перестрілка, двоє поляків було вбито, а одного поранено. «Аківці»
відступили в центр Запілля. Тим часом частина жителів
втекла в ліс. Але поляки зрозуміли, що самооборона нечисельна, і знову почали наступати. Українців відтіснили
за межі села.
А тоді польські вояки почали розправу. На дереві повісили чорний прапор. Той день для Запілля справді став
чорним. Чоловікам поспускали штани, руки зв’язали колючим дротом. Почали допитуватися, хто входить до УПА.
Рубали сокирами, кололи багнетами, відривали нігті, розпорювали животи і насипали в них пісок. Аби не чути криків катованих, поляки вмикали гучну музику, лунали марші.
Серед нападників запільці впізнали жителів сусідніх
польських сіл. Після розправи поляки підпалили клуню
із замордованими — так намагалися замести сліди злочину. За оцінками істориків, тоді загинуло близько сотні
чоловік. Із них 82 встановлено поіменно.
Потім село пограбували і спалили. У вогні згорів
і Свято-Миколаївський храм. Останки замордованих
поховали на місцевому кладовищі. Про цей злочин
польські історики воліють не згадувати.

Ц
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РОБОТА
В ПОЛЬЩІ
Терміново потрібні працівники на пакування готових
ковбасних виробів.
Житло надається. Безкоштовне харчування. Виїзд
20-21 березня.

Ліцензія № 911 від 30.05.2017 р. Мінсоцполітики України.

Тел. : 050-140-55-47,
098-724-44-98,
050-924-26-57, 068-539-06-70.

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ
ОХОРОННИКІВ.
Метод роботи — стаціонарний та вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи
(вахта) забезпечує підприємство.
Звертатись за тел.: 067 361
88 59, 067 361 47 27.
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Вітаємо!
Значну і поважну дату — 100 ліття
від дня народження — завтра відзначатиме заслужений шахтар України,
порядна людина, добрий, мудрий,
найкращий тато, дідусь, прадідусь,
дядя, житель села Литовеж Іваничівського району
Іван Сидорович
ШАЛАПАЙ.
Наш іменинник — учасник двох воєн, нагороджений орденами «За відвагу», «Шахтарської слави». Трудовий стаж — 57 років.
Дорогий ювіляре, вже пройдено стежину
немаленьку, та спокою нема для ваших ніг.
Ми дякуємо, рідненький, за все, що зроби-

ли за свій вік. За кожного з нас усі ваші
тривоги й думки. Здоров’я вам, тату
й дідусю, на довгі роки. Живіть у здоров’ї, щасті та силі, літа проти вас хай
будуть безсилі. Нехай зозуленька кує
вам щоліта многая літа та Божого заступництва на довгі роки.
З повагою та любов’ю
дочка Галина,
внуки Іван, Валентина,
Тетяна, Аліна, Оксана,
Григорій, Володимир,
Віталій, Олена, правнуки
Діма, Ян, Юліана, Вадим,
Дарина, Тадей.

Завтра 80-річний ювілей
святкуватиме найкраща матуся, дружина, любляча бабуся
та прабабуся, жителька Луцька
Дарія Павлівна
СУСЬ.
Непосида наша мама
діла все шукає.
За роботою, говорить,
років не відчуває.
А то й справді, кажуть люди,
мати наша гожа,
Поміж дочками й синами квітне,
наче рожа.
Дорога імениннице, низько вклоняємось
і дякуємо вам за мудрість, приклад матері
та дружини. Хай кожен день повниться веселим сміхом, душевним спокоєм. Нехай Господь пошле благословення, здоров’я й сил
дарують усі святі.
З безмежною
`вдячністю та любов’ю
чоловік, діти, внуки,
правнуки.

Ювілейний день народження завтра відзначатиме
жителька села Озеро Ківерцівського району
Леоніда Адамівна
КИРИЧУК.
Пропливає долі
неспокійна річка,
А за нею линуть
роки-журавлі.
Ось і загорілася 80 свічка
Вам на ювілейному столі.
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий вік.
Із ювілеєм вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік.
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте
Богом і людьми.
З повагою,
шаною та любов’ю
діти, внуки, правнуки.

Втрачений дозвіл
на перевезення
№ 11464, виданий
4.07.2018 р.
Державною
службою з безпеки
транспорту ФОП
Стасюку Федору
Йосиповичу,
вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

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

ПП БУРМАКА Н. П.
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
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З історією для душі

телеканалів

n На поворотах долі

КОХАННЯ В КУЦИХ ШТАНЦЯХ
Фото pinterest.com.

Закінчення. Початок на с. 20
Ольга ЧОРНА
ступні іспити у медінститут Соломія провалила.
Пішла працювати санітаркою в районну лікарню. Аби легше було
скласти екзамени наступного року.

…В

Валька став студентом технікуму. Радів, що буде поруч із Соломією. Технікум
також у райцентрі.
Нарешті він «виріс» із куцих штанів.
Батьки справили новий костюм. Купили
взуття. Гордилися молодшим сином. Бо
старший до науки не надавався.
Валька чатував біля лікарні на Соломію, коли та закінчить роботу. Гадав, тепер вона подивиться на нього по–іншому.
— Валько, ти? Хтось із твоїх в лікарні
лежить? — запитала.
— Та ні, всі здорові. На тебе чекаю.
— Слухай, мені до твоїх залицянь байдуже. То ж забудь сюди дорогу. У мене
хлопець є. Не рівня тобі.
— Я завжди тебе буду любити, Соломіє! — вигукнув у запалі Валька.
— Люби, якщо це твоєму здоров’ю не
шкодить.
…Валька закінчив із відзнакою технікум. Відслужив в армії. Вступив до інституту. Став конструктором. Подавав неабиякі
надії.
Тепер у Вальці годі було впізнати колишнього хлопчиська в куцих штанах.
До села приїжджав добротно одягнений,
з гарними манерами молодий чоловік. З
гостинцями для батьків і родини. Мати
зав’язувала подаровані ним хустини і хвалилася перед односельцями:
— От, синочок привіз. І кофтину нову.
Батькові сорочок теплих накупив. Дай
Боже все це виходити.

цей чоловік кохав
« Колись
мене. А я… Це неважливо.
Він міг би бути твоїм
батьком.

— Вибився в люди ваш Валентин, Катерино, — кивало головами жіноцтво. —
Недаремно за книжками сидів.
Валькою уже його ніхто не називав.
…Соломія до інституту так і не вступила. Не мала часу через хлопців. Міняла
«коханого» за «коханим». Казали, що бачили у якійсь непевній компанії. А Катерина дякувала долі, що дівчина колись
дала відкоша синові. Такої невістки навіть
язикатій сусідці Лесьці не побажала б.
…Цього разу Валентин приїхав додому з нареченою. Знайомити з батьками.

ПОНЕДІЛОК, 18 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» 16:25 Хто в
домі хазяїн? 16:55 По обіді шоу
18:30 Зворотний відлік 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»
11:20, 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, 22:15 Т/с «Слуга
народу - 2»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 01.55 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ТА
ІНОПЛАНЕТЯНИ» 12.00 «Новини»
13.40 Х/ф «КРИСТИНА» 15.50
«Чекай мене. Україна» 20.00, 04.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство» 22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Серце матері»
23:30 Х/ф «КІНГ КОНГ»

СТБ
05:45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:45 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
08:40 Х/ф «ДОМАШНІЙ АРЕШТ»
10:50 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО
СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»

»

12:50 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «Зоя»
22:50, 23:50 Т/с «Пізнє каяття»

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська оборона
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 13:25 Секретний фронт.
Дайджест
14:05 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
ПСІВ»
16:25 Х/ф «ДЖОН ВІК 2»
20:15 Багач-Бідняк 2
21:20 Т/с «Фантом»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «ВОВКИ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Майлз із майбутнього»
08:10 Х/ф «ЕЛВІН І БУРУНДУКИ»
10:00 Х/ф «ПАСАЖИР»
12:00 Х/ф «ДОРОГОЮ»
14:00 Х/ф «МОГУТНІ
РЕЙНДЖЕРИ»
16:40 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
19:00 Ревізор. Крамниці

ТБ
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент. Постшоу

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.10,
14.05 Правда життя 09.10, 17.00
Дика природа Африки 10.05,
17.50 Цікаво.com 11.05 Брама
часу 12.00 Там, де нас нема
12.55, 19.40 Речовий доказ 15.10
Китай у ІІ світовій 16.05, 21.45
Річкові монстри 18.50, 20.50 Їжа
богів 22.40 Невідомий Китай
23.40 Бойові сили

Перед цим попередив: Марійка — з дитбудинку. Про рідню нічого не знає. Вчилися разом в інституті.
Мила, сором’язлива дівчина Катерині
сподобалася. І батько поважав синів вибір…
…Соломію зустрів випадково. Повертався від тітки. Якраз автобус із райцентру приїхав. А тітка жила неподалік автобусної зупинки.
— Валька?! Суперово виглядаєш! —
вигукнула Соломія. — Чула, ти гарно в
житті влаштувався. І з якоюсь дівкою приїжджав.
— Це моя майбутня дружина.
— Мене вже не кохаєш? А казав, що
завжди будеш любити.
— Мені пора. Радий був бачити.
— А я не прощаюся…
…Село перемивало кісточки Соломії.
Мовляв, зовсім берега пустилася. По ру-

10:50, 19:25, 20:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
14:35 Х/ф «ГЕОКАТАСТРОФА»
16:00 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
21:30, 23:15 Т/с «Кістки-8»

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15 Сім чудес України
07.35 Вижити в Україні 08.00,
09.00, 11.00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08.15, 09.15, 00.00
Д/ф «Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 09.35
Стежками війни 10.00, 11.20,
13.15, 16.15, 17.20, 18.15 Перші
про головне. Коментарі 12.05
К-1
Докаz 13.00, 15.00 Перші про
головне. День. Новини 15.15 Між
06:30 «TOP SHOP»
своїми 16.00 Перші про головне.
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
День. Дайджест 17.00, 19.00
08:10 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Мисливці за реліквіями» Перші про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
10:35 М/ф «Баранчик Шон»
Дайджест 19.15 VOX POPULI
12:00 Х/ф «БУНТАРКА»
20.00 HARD з Влащенко 21.00,
14:00 «Вірю не Вірю»
06.20 Перші про головне. Підсумки
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
21.40 Гра Z вогнем 22.30 Гра в
15:50 «Орел і Решка. Навколо
класику з Сергієм Рахманіним
світу»
23.30 Д/ф «Дзеркало історії»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
ТЕТ
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:00 Х/ф «БАБІЙ»
09.30 М/ф «Шлях до Ельдорадо»
11.00 Т/с «Якось у казці»
2+2
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
06:00 Мультфільми
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
08:00 «Помста природи»
під Полтавою
09:30, 18:15 «Спецкор»
13.30, 14.30 Танька і Володька
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»

ках пішла. Материн брат заборонив їй до
себе приїжджати. Згубить себе, непутяща. А такою гарною була.
Невідомо від кого Соломія народила
сина. Стасом назвала. Батьки навідріз
відмовилися прийняти доньку з малюком. Ото вже було в селі пересудів!
Прихистила самотня родичка. Заради
дитини. Невдовзі Соломія закрутила
черговий роман. Часто не бувала вдома.
Родичка просила горе-матір схаменутися, тоді хату на неї з сином запише. Де
там…
Соломію материнських прав не позбавили, але сина оформили на навчання
до інтернату. Зрідка навідувала Стаса.
Просила пробачити. Обіцяла «почати все
з чистого листка». Але… знову чоловіки,
спиртне…
Якось дала Стасові записку й мовила:
— Запам’ятай це прізвище. Навіть адресу випитала. Колись цей чоловік кохав
мене. А я… Це неважливо. Він міг би бути
твоїм батьком. Якщо припече, знайди
його. Він добрий. Думаю, допоможе. І не
забудь сказати, чий ти.
— Може, він справді мені батько?
— Ні.
До синового випускного Соломія не
дожила. Життя розпусне згубило. А Стас
напам’ять зазубрив прізвище та адресу
чужого чоловіка.
Хлопець не знав, куди податися після
закінчення навчання. Материна рідня від
нього відмовилася. Тому їхати до них не
міг. А що коли?.. Написав листа незнайомому Валентинові. Про те, чий він син. І
що матері не стало. І що він гарно вчиться. Вже випускник. Нічого не просив, ні
про що не запитував, бо не вірив, що отримає відповідь.
Чоловік розгубився. Показав дивне
послання дружині. Розповів про свою
шкільну закоханість у Соломію та її непутнє життя. Марія довго сиділа над списаним незнайомим хлопцем аркушем
паперу.
— Валентине, давай допоможемо
хлопцеві. Хоча б порадимо, куди вступити на навчання. Може, і в нашому місті. Я
з дитбудинку, тож знаю, що означає бути
нічиєю. Познайомимо його з нашими Вікою і Денисом. Може, він хороша дитина.
Мене колись підтримала вихователька.
Тепер моя черга прийти комусь на поміч.
— І що ми?..
— Поїдь до нього. Поговори. Дай
йому зрозуміти, що він не сам на цьому
світі. Запроси до нас.
… Стас був схожий на матір. Лише
зростом високий. З «казенних» штанів
виріс. Валентин згадав, як Соломія називала його коханням у куцих штанцях. Усміхнувся. Простягнув руку:
— Будемо знайомі. Валентин Гнатович. Тобто, дядько Валентин… n

11:00 Wise cow 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Гармонія протиріч Тетяни
Яблонської» 12:40 «Wise cow»
13:44 «Тема дня». Сурдопереклад
14:15 Радіодень «Модуль знань»
ФУТБОЛ-1
15:00 Д/с «Незвідані шляхи» 16:00
UA: РІВНЕ
06:00 Вест Гем - Гаддерсфілд.
Радіодень «Життя +» 16:30
07.00 Ранкове шоу «Добрий
Чемпіонат Англії
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, NeoСцена з Олегом Вергелісом
07:45, 16:35, 21:50 Журнал Ліги
17:15 Д/ф «Генна інженерія.Люди»
17.00, 20.50 Новини 09.00 Д/С
чемпіонів
17:40 «Разом» 18:05 «Тема дня»
08:15 Олімпік - Динамо. Чемпіонат «Своя земля» 09.30, 13.00
(прямий ефір) 18:30 «Зворотний
Кулінарно-літературне шоу
України
відлік» 21:14 «Спільно» 21:44
«Енеїда» 09.55, 13.45, 18.05, 22.15
10:00 «Великий футбол»
Схеми. Корупція в деталях 22:41
Тема дня 10.20 Д/С «Неповторна «Візитівки Карпат»
11:45, 22:20 Топ-матч
природа» 11.00 Ранковий гість
12:00 Мілан - Інтер. Чемпіонат
11.20 Публіцистична програма
Італії
ЕСПРЕСО
«Розсекречена історія» 12.15 Д/Ф
13:50 Фулгем - Ліверпуль.
00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
«Дмитро
Вітовський»
12.40
Лекції.
Чемпіонат Англії
МаринаД» 01.00, 06.30, 23.00
Історія України 14.15 Радіодень
15:40, 22:30 Футбол NEWS
«Світ цього тижня» 02.00, 05.30
«Модуль знань» 15.00 Д/С
16:05 Передмова до 1 та 2 турів.
«Княжицький» 02.40
«Незвідані шляхи» 15.50
Відбір до ЄВРО- 2020.
«Культ:Експрес» з Марією
Українська читанка 16.00
Прем’єра
Бурмакою 04.00 «Студія Захід» з
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру. Радіодень «Життя+» 16.30
«Неосцена» з Олегом Вергелісом Антоном Борковським 05.00
Прем’єра
17.15 Лекції.»100 років мистецтва» «Міжнародний огляд» з Юрієм
18:00 Передмова до
Фізером 07.30 «Суботній
«Реал-Монако» (2003 /04). 17.40 «Разом» 18.30 Зворотний
політклуб» 09.30 «Людина і право»
відлік 21.15 «Спільно» 21.44
Золота колекція Ліги
з Борисом Захаровим 09.55,
Програма розслідувань «Схеми»
чемпіонів. Прем’єра
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.45 Лайфхак українською
18:05 Реал - Монако. 1/4 фіналу
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
(2003 /04). Золота
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
колекція Ліги чемпіонів.
НОВА ВОЛИНЬ
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Прем’єра
07:00,
07:35,
08:05,
08:35
«Ранок
Коментар 15.30, 22.30 «Ваша
19:55 Монако - Реал. 1/4 фіналу
«Нової
Волині»
07:30,
08:00,
08:30,
Свобода» 19.00 «Великий ефір
(2003 /04). Золота
13:30,
17:00,
20:50
Новини
09:00
Василя Зими» 21.00 «Вердикт» з
колекція Ліги чемпіонів.
«Своя
земля»
09:30,
13:00
Сергієм Руденком 21.55
Прем’єра
«Енеїда»
10:00,
22:15
«Тема
дня»
«ІТ-Документ» 22.00 «Поліцейська
21:45 Післямова до
10:28
Д/ц
«Неповторна
природа»
хвиля»
«Монако-Реал» (2003/04).
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23:45 Арсенал - Ворскла.
Чемпіонат України

ТБ

ВІВТОРОК, 19 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! 09:35
Зворотний відлік 12:30 Д/ц
«Аромати Перу» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:45 Д/ц «Неповторна
природа» 15:15 Т/с «Іспанська
легенда» 16:55 UA: Фольк 18:20
Тема дня 18:50, 19:30 Своя земля
19:10 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Габер Микола
Олександрович 19:49
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Мороз Олександр Олександрович
20:08 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Богословська Інна
Германівна 20:25 Разом 21:25
UA:Спорт 21:40 Наші гроші 22:10
Д/с «Шамварі: територія диких
тварин» 22:45 Складна розмова

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»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с
«Слуга народу - 2»
22:45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00, 12.25 Х/ф «СЛІД
СОКОЛА» 12.00 Новини 12.50
Х/ф «ВОЖДЬ БІЛЕ ПЕРО» 14.50,
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство» 22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
23.55 Х/ф «ЯКБИ Я ТЕБЕ
КОХАВ...» 02.40 «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 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Серце матері»
23:20 Без паніки

СТБ
06:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:20 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:15 МайстерШеф 12+
12:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «Зоя»
22:50, 23:45 Т/с «Пізнє каяття»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Багач-Бідняк
13:25 Х/ф «БАНДИТКИ»
15:00, 16:15 Т/с «Пес»
17:35, 21:25 Т/с «Фантом»
22:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

УТ-1

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.10 Х/ф
«СЕРЕД ШУЛІК» 12.50 Х/ф
«БІЛІ ВОВКИ» 14.50, 15.50,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство» 22.10, 05.25
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 23.55 Х/ф «ДВА
ІВАНИ»

1+1

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Серце матері»
23:20 Гучна справа

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, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с
«Слуга народу - 2»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

УКРАЇНА

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

07:55 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:50 МайстерШеф 12+
12:55 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «Зоя»
22:50, 23:50 Т/с «Пізнє каяття»

УТ-1

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 Одруження наосліп

11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «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, 21:15, 21:45, 22:10 Т/с
«Слуга народу - 2»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.20, 12.25 Х/ф
«ВОЖДЬ ВІННЕТУ: ЗОЛОТО
АПАЧІВ» 13.00 Х/ф «СИНИ
ВЕЛИКОЇ ВЕДМЕДИЦІ» 14.50,
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство» 22.10, 05.25 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
23.55 Х/ф «ДВА ІВАНИ»

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 12+

17:00, 19:00 Подіум
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 7а Рози 16+

МЕГА

ТБ
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Серце матері»
23:20 Контролер

СТБ
06:25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:25 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:15 МайстерШеф 12+
12:45 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «Зоя»
22:50, 23:50 Т/с «Пізнє каяття»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:55, 13:20 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО»
15:05, 16:15 Т/с «Пес»
17:40, 21:25 Т/с «Фантом»
20:15 Антизомбі
22:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
22:40 Інтерв’ю з кандидатом у
Президенти про головне
23:25 Х/ф «БАНДИТКИ»

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

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра
К-1
Z вогнем 13.00, 15.00 Перші про
головне. День. Новини 15.15 Між
06:30 «TOP SHOP»
своїми 16.00 Перші про головне.
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
День. Дайджест 17.00, 19.00
08:10 «Ух ти show»
09:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» Перші про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
11:00 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ
Дайджест 19.15 VOX POPULI
ПО-ФРАНЦУЗЬКИ»
20.00 Ток-шоу «Злий дім» 21.00,
12:30 «Бєдняков+1»
06.20 Перші про головне. Підсумки
13:20 «Вірю не Вірю»
21.35 Ток-шоу «Не дебати» 23.00
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»

06.00 Бандитська Одеса 07.35,
13.40 Правда життя 08.35, 17.15
Африканські річки: дари дощів
09.35, 17.50 Цікаво.com 10.50
Скептик 11.40 Там, де нас нема
12.30, 19.40 Речовий доказ
ICTV
15.00, 23.40 Бойові сили 16.00,
05:35, 10:05 Громадянська
21.45 Річкові монстри 16.50,
оборона
00.40 Дика природа Африки
06:30 Ранок у великому місті
18.45, 20.45 Їжа богів 22.40
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 Замерзла планета 01.35
Містична Україна 03.15
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Бандитський Київ
11:55, 13:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
К-1
ЗОРРО»
06:30 «TOP SHOP»
15:00, 16:15 Т/с «Пес»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
17:35, 21:25 Т/с «Фантом»
08:00 «Ух ти show»
20:15 Секретний фронт
22:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 08:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
23:40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
10:15 Х/ф «ЖІНКИ»
НОВИЙ КАНАЛ 12:30 «Бєдняков+1»
13:20 «Вірю не Вірю»
05:00 Абзац
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
07:00, 08:50 Kids Time
16:00 «Орел і Решка. Навколо
07:05 М/с «Майлз із
світу»
майбутнього»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
07:50 М/с «Том і Джеррі Шоу»
Перезавантаження 3»
08:55 Т/с «Мерлін»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
12:30 Т/с «Загублені»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
15:00 Кохання на виживання 16+
Європа»

ЧЕТВЕР, 21 БЕРЕЗНЯ
06:00 Чемпіонат світу з фігурного
катання 2019 р. Пари. Довільна
програма 09:25, 13:00, 15:00,
17:00, 21:00, 23:20 Новини 09:35
Зворотний відлік 12:30 Д/ц
«Аромати Перу» 13:15, 15:15
Чемпіонат світу з фігурного катання
2019 р. Коротка програма. Чоловіки
17:25 Біатлон. Кубок світу. IХ етап.
Спринт 7, 5 км. Жінки 18:50, 20:08
Своя земля 19:10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету. Соловйов
Олександр Миколайович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Насіров Роман Михайлович 19:49
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету. Кива
Ілля Володимирович 20:30 Д/ц
«Мегаполіси» 21:25, 23:45
UA:Спорт 21:40 Схеми. Корупція в
деталях 22:10 Д/с «Життя з
левами»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
14.05 Правда життя 09.05, 16.55
Дика природа Африки 10.00,
17.45 Цікаво.com 11.00 Скептик
12.00 Там, де нас нема 12.55,
19.40 Речовий доказ 15.10 Китай у
ІІ світовій 16.00, 21.45 Річкові
монстри 18.45, 20.45 Їжа богів
22.40 Замерзла планета 23.40
Бойові сили 00.40 Містична
Україна 02.10 Таємниці
кримінального світу

ТБ

СЕРЕДА, 20 БЕРЕЗНЯ
06:00 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019 р. Пари.
Коротка програма 08:30
Чемпіонат світу з фігурного
катання 2019 р. Жінки. Коротка
програма 14:30 52 вікенди
15:00, 18:00, 21:00, 23:20
Новини 15:15 Т/с «Іспанська
легенда» 16:55 Сильна доля
18:30 Зворотний відлік 21:25,
23:45 UA:Спорт 21:40 Складна
розмова 22:10 Д/с «Шамварі:
територія диких тварин» 22:45
Схеми. Корупція в деталях

НОВИЙ КАНАЛ
06:35, 09:00 Kids Time
06:40 М/с «Майлз із майбутнього»
08:00 М/с «Том і Джеррі Шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:00 Кохання на виживання 16+
17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 7а Рози 16+

16:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
07:00, 08:30 Kids Time
07:05 М/с «Майлз із майбутнього»
08:10 М/с «Том і Джеррі Шоу»
08:35 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:00 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 7а Рози 16+

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.40,
13.40 Правда життя 08.30, 00.40
Дика природа Африки 09.00
Африканські річки: дари дощів.
Хоаніб - прихована річка 09.30,
17.50 Цікаво.com 10.30, 03.20
Скептик 11.25 Там, де нас нема
12.35, 19.40 Речовий доказ
14.50, 23.40 Бойові сили 16.00,
21.45 Річкові монстри 16.50
Африканські річки: дари дощів
18.45, 20.45 Їжа богів 22.40
Замерзла планета

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:20 «Загублений світ»
12:55 «Нове Шалене відео
по-українськи»
15:30 Х/ф «БИТВА
ПРОКЛЯТИХ»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-8»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.05,
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.15 Між своїми 16.00
Перші про головне. День.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19.15 VOX POPULI
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
22.30 Перші другі 23.30
Стежками війни 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 02.00
Художній фільм 03.10 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

16:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

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

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра
Z вогнем 13.00, 15.00 Перші про
головне. День. Новини 15.15 Між
К-1
своїми 16.00 Перші про головне.
06:30 «TOP SHOP»
День. Дайджест 17.00, 19.00
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Перші про головне. Вечір. Новини
08:00 «Ух ти show»
18.00 Перші про головне. Вечір.
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями» Дайджест 19.15 VOX POPULI
10:20 Х/ф «НАРЕЧЕНА20.00 Докаz 21.00, 06.20 Перші
ВТІКАЧКА»
про головне. Підсумки 21.40
12:30 «Бєдняков+1»
Прямим текстом з Остапом
13:20 «Вірю не Вірю»
Дроздовим 23.00 Стежками війни
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
23.30 Джокери

Хард-ток-шоу «DROZDOV» 00.00
Д/ф «Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 02.00
Художній фільм 03.10 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

«Енеїда» 10:04 «Тема дня» 10:32
Д/ц «Неповторна природа» 11:00,
12:40, 17:15 «Wise cow» 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Кенгір. 40 днів свободи» 13:42,
21:01 «Тема дня». Сурдопереклад
ТЕТ
14:15 Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна природа»
06.00 ТЕТ Мультиранок
15:30 Д/с «Таємниці підводного
UA: РІВНЕ
09.30 М/ф «Рок Дог»
світу» 16:00 Радіодень «Життя+»
11.00 Т/с «Якось у казці»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 16:30 МузLove з Любою
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 Морозовою 17:40 «Спільно»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема
Зворотний відлік 11.20
під Полтавою
дня». (Прямий ефір) 19:52
Публіцистична програма
13.30, 14.30 Танька і Володька
«Розсекречена історія» 12.15 Д/ф «Разом» 20:18 Лайфхак
15.00 Панянка-селянка
українською 20:30 Новини.
«Сімдесятники. Леонід Осика»
18.00 4 весілля
12.40 Лекції. Історія України 12.55 Сурдопереклад 20:54 «Своя
22.00 Сімейка У
земля» 21:24 «Шахтарська зміна»
Кулінарно-літературне шоу
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
«Енеїда» 13.45, 19.25, 21.55 Тема 22:29 #ВУкраїні
дня 14.15 Радіодень «Модуль
ФУТБОЛ-1
ЕСПРЕСО
знань» 15.00 Д/с «Неповторна
06:00, 16:00 «Європейський
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
природа» 15.30 Д/с «Таємниці
WEEKEND»
підводного світу» 16.00 Радіодень Василя Зими» 02.00, 08.00, 21.00
06:50 Журнал Ліги чемпіонів
«Життя+» 16.30 «Музлов» з Любою «Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
07:20 Чемпіонат Англії. Огляд туру Морозовою 17.15 Лекції. «100
08:15 Фулгем - Ліверпуль.
років мистецтва» 17.40 «Спільно» Свобода» 03.30 «Поліцейська
хвиля» 04.00 «Суботній політклуб»
18.10 Т/с» Еліза» 19.50 «Разом»
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS 20.15 Лайфхак українською 20.50 05.00 «Міжнародний огляд» з
10:20 Олімпік - Динамо. Чемпіонат «Своя земля» 21.20 «Шахтарська Юрієм Фізером 09.00 «Мандруй
своє» 09.30 «Успішні в Україні»
зміна» 22.25 Д/ф «В Україні»
України
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
12:05 «Великий футбол»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
13:50 Наполі - Удінезе. Чемпіонат
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
НОВА ВОЛИНЬ
Італії
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
16:50 Евертон - Челсі. Чемпіонат 07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, Коментар 22.00 «Шустрова Live»
Англії
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00 23.00 «Студія Захід» з Антоном
18:30 Арсенал - Ворскла.
Д/ц «Кухня По» 09:37, 13:00
Чемпіонат України
Борковським

ТЕТ

20:15 Передмова до 1 та 2 турів.
Відбір до ЄВРО- 2020
20:45 Мілан - Інтер. Чемпіонат
Італії
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд туру
23:45 Вест Гем - Гаддерсфілд.
Чемпіонат Англії

«Тема дня» 10:32 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00,
12:40, 17:15 «Wise cow» 11:18
Д/ф «Розсекречена історія»
UA: РІВНЕ
12:15 Д/ф «Кенгір. 40 днів
свободи» 13:44 «Тема дня».
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, Сурдопереклад 14:10, 14:55
«Світ навколо» 14:15 Радіодень
17.00, 20.50 Новини 09.00 Д/ф
«Модуль знань» 15:00 Д/с
«Кухня По» 09.30, 13.00
«Неповторна природа» 15:30 Д/с
Кулінарно-літературне шоу
«Таємниці підводного світу»
«Енеїда» 10.00, 13.45, 18.05,
22.10 Тема дня 10.30, 15.00 Д/с 16:00 Радіодень «Життя+» 16:30
КіноWall з Сергієм Тримбачем
«Неповторна природа» 11.00
17:40 «Своя земля» 18:05 «Тема
Ранковий гість 11.20
ФУТБОЛ-1
дня» (прямий ефір) 18:30
Публіцистична програма
06:00 Десна - Львів. Чемпіонат
«Зворотний відлік» 21:11 «Наші
«Розсекречена історія» 12.15
України
гроші» 21:41 «Складна розмова»
Д/ф «Наталя Сумська.
07:45, 21:05 Передмова до 1 та 2 Перевтілення» 12.40 Лекції.
22:42 «Пліч-о-пліч»
турів. Відбір
Історія України 14.15 Радіодень
до ЄВРО- 2020
ЕСПРЕСО
«Модуль знань» 15.30 Д/с
08:15 Евертон - Челсі. Чемпіонат «Таємниці підводного світу»
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Англії
16.00 Радіодень «Життя+» 16.30 ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
«Кіновол» з Сергієм Тримачем
21.00 «Вердикт» з Сергієм
NEWS
17.15 «Своя земля» 17.40 Лекції Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
«100 років літератури» 18.30
10:20 Мілан - Інтер. Чемпіонат
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
Зворотний відлік 21.15
Італії
«Шустрова Live» 04.00 «Студія
Програма розслідувань «Наші
12:05 Чорноморець Захід» з Антоном Борковським
Олександрія. Чемпіонат гроші» 21.40 Ток-шоу «Складна 05.00 «Поліцейська хвиля»
розмова» 22.40 «Пліч-о-пліч»
України
09.00 «PRO здоров’я» з Іриною
13:50 Вест Гем - Гаддерсфілд.
Коваль 09.55, 11.00, 12.00,
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
Чемпіонат Англії
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
НОВА ВОЛИНЬ 18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
16:00 «Сіткорізи». Прем’єра
16:30 Олімпік - Динамо.
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок «Погода» з Наталкою Діденко
Чемпіонат України
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
18:20 Чемпіонат Італії. Огляд туру 08:30, 13:30, 17:00, 20:50 Новини 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
19:15 Дженоа - Ювентус.
09:00 Д/ц «Кухня По» 09:37,
Коментар 22.00 «Вартові
Чемпіонат Італії
13:02 «Енеїда» 10:04, 22:12
Еспресо» 23.00 «Княжицький»
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ТРИ ПЕРА»
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
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ПРИНЦЕСА МАЛЕН»
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
22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 16:35 Вельс - Тринідад і
Тобаго. Контрольна гра
07:45 Арсенал - Ворскла.
Чемпіонат України
09:30, 18:20 Передмова до 1 та 2
турів. Відбір до ЄВРО2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Німеччина - Сербія.
Контрольна гра
12:10 Десна - Львів. Чемпіонат
України
13:55 Евертон - Челсі. Чемпіонат
Англії
16:05 Журнал Ліги чемпіонів
18:50 LIVE. Кіпр - Сан-Марино.
Відбір до ЄВРО- 2020
20:55 Огляд матчу «Німеччина Сербія». Контрольна гра
21:10 Огляд матчу «КазахстанШотландія». Відбір до
ЄВРО- 2020
21:20 Огляд матчу «Вельс Тринідад і Тобаго».
Контрольна гра

21:35 LIVE. Німеччина - Сербія.
Контрольна гра
23:40 «Сіткорізи»

21:35 LIVE. Нідерланди - Білорусь.
Відбір до ЄВРО- 2020
23:40 Хорватія - Азербайджан.
Відбір до ЄВРО- 2020
Прем’єра

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Зворотній відлік 11.20
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.15 Д/ф
«Василь Симоненко. Тиша і грім»
12.40, 17.15 Лекції. «100 років
літератури» 13.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 13.45,
19.25, 21.55 Тема дня 14.15
Радіодень «Модуль знань» 15.00
Д/с «Неповторна природа» 15.30
Д/с «Таємниці підводного світу»
16.00 Радіодень «Життя +» 16.30
«Неосцена» з Олегом Вергелісом
17.40 Д/ф «Чудова гра» 18.10 Т/с
«Еліза» 19.50 Букоголіки 20.15
Лайфхак українською 20.50
Ток-шоу «Складна розмова» 21.20
«Спільно» 22.25 Програма
розслідувань «Наші гроші»

Д/ц «Неповторна природа» 11:00,
12:40, 17:15 «Wise cow» 11:18 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Кенгір. 40 днів свободи» 13:44,
22:01 «Тема дня». Сурдопереклад
14:10, 14:55 «Світ навколо» 14:15
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Неповторна природа» 15:30
Д/с «Таємниці підводного світу»
16:00 Радіодень «Життя+» 16:30
NeoСцена з Олегом Вергелісом
17:40 «Чудова гра» 18:12 Т/с
«Еліза» 19:23 «Тема дня». (Прямий
ефір) 19:52 «Букоголіки» 20:18
Лайфхак українською 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:54
«Складна розмова» 21:24
«Спільно» 22:29 «Наші гроші»

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30, 09.30 «Вартові
Еспресо» 04.00 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 04.30
«#Скандали_тижня» 05.00, 09.00,
23.00 «Шустрова Live» 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
НОВА ВОЛИНЬ
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.25
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, Коментар 18.15 «Агро-Експрес»
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00 21.00 «Політклуб Віталія
Д/ц «Кухня По» 09:37, 13:02
Портникова» 23.30 «Поліцейська
«Енеїда» 10:04 «Тема дня» 10:32 хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 22 БЕРЕЗНЯ
УТ-1
06:00, 09:35 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Танці на
льоду. Обов’язкова програма
09:25, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини 10:30 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Жінки.
Довільна програма 14:30
РадіоДень 15:15 Т/с «Іспанська
легенда» 16:40 Пліч-о-пліч
16:55 Д/ц «Кухня По» 17:30
Перший на селі 18:30 Зворотний
відлік 21:25 UA:Спорт 21:55
Перша шпальта 22:30 Д/с
«Левиний рик»

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»
11:25, 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» 10.10 Х/ф
«ВОЖДЬ ВІННЕТУ: СИН
ІНЧУ-ЧУНА» 12.30 Х/ф
«СКАРБИ СРІБНОГО ОЗЕРА»
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» 04.40 «Top
Shop» 05.10 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З
ДИПЛОМОМ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:50 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «З мене досить»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:40 Головна тема. Вибір
21:35 Футбол. Відбір
до ЄВРО- 2020.
Португалія - Україна

СТБ
05:20 Т/с «Пізнє каяття»
13:00 Х/ф «КЛІК: З ПУЛЬТОМ
ПО ЖИТТЮ»
15:15 Х/ф «БРУДНІ ТАНЦІ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини

18:00 Хата на тата 12+
20:00, 22:50 Холостяк 12+
23:55 Холостяк. Як вийти заміж
12+

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
11:05, 13:20 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
14:55, 16:15 Т/с «Пес»
17:35 Т/с «Фантом»
20:05, 23:25 Дизель-шоу 12+
22:40 Інтерв’ю з кандидатом у
Президенти про головне

НОВИЙ КАНАЛ
06:30, 07:50 Kids Time
06:35 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:55 Пацанки. Нове життя 16+
13:00 Суперінтуїція 12+
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Х/ф «СЕКС І НІЧОГО
ОСОБИСТОГО»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.00,
14.00 Правда життя 09.05, 00.40
Африканські річки: дари дощів

УТ-1

1+1
06:00, 23:40 «Світське життя
2019»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:15, 12:20, 13:40, 15:00
«Світ навиворіт»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал
2019»
18:30 «Розсміши коміка. Діти
2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»

08:10, 15:20 Т/с «Серце матері»
16:00, 20:00 Т/с «Одна на двох»
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Т/с «Час кохати»

СТБ
07:05 Страви честі 12+
08:00 Т/с «Зоя»
15:55 Холостяк 12+
19:00 МайстерШеф.
Професіонали 12+
23:10 Хата на тата 12+

ICTV

05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
ІНТЕР
06:00 Більше ніж правда
06.15 «Готуємо разом» 07.15
07:45 Я зняв!
«Чекай мене. Україна» 09.05
09:35 Дизель-шоу 12+
«Слово Предстоятеля» 09.15
10:55, 11:50 Особливості
Х/ф «ЖИВЕ ТАКИЙ ХЛОПЕЦЬ»
національної роботи
11.20 Х/ф «ПІЧКИ-ЛАВОЧКИ» 13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13.20 Х/ф «КАЛИНА ЧЕРВОНА» 13:35 Т/с «Фантом»
15.30 Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ 16:40 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА»
«ПРОЩАВАЙ» 17.20 Х/ф
19:10 Х/ф «МІСІЯ
«ЕСЕНИЯ» 20.00, 02.50
НЕЗДІЙСНЕННА 4:
«Подробиці» 20.30 «Крутіше всіх.
ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ»
Новий сезон» 22.30 Творчий
21:45 Х/ф «МІСІЯ
вечір Валерія Леонтьєва 01.05
НЕЗДІЙСНЕННА 2»
Х/ф «МІСТО З РАНКУ ДО
ОПІВНОЧІ»

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

НОВИЙ КАНАЛ

05:30, 07:00 Kids Time
05:35 М/с «Майлз із
майбутнього»

УТ-1

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
10:45 Т/с «Слуга народу - 2»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»

ІНТЕР
06.45 Х/ф «НЕ БУЛО Б ЩАСТЯ»
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел і
решка. Морський сезон 3» 12.10
«Крутіше всіх. Новий сезон» 14.10
Д/п «Сміття» 16.00 Х/ф «ВІЗЬМИ
МЕНЕ ШТУРМОМ» 18.10 Х/ф
«МАДАМ» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «НЕМОЖЛИВЕ» 22.35
Х/ф «КІЛЬКА ПРИМАРНИХ ДНІВ»
00.30 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Одна на двох»
13:00 Т/с «Кров янгола»
17:00, 21:00 Т/с «Я заплачу
завтра»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:10 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба

07:05 Ревізор. Крамниці
09:00 Таємний агент
10:10 Таємний агент. Постшоу
12:10 Заробітчани
14:00 Хто зверху? 12+
16:00 М/ф «Тачки 3»
18:10 Х/ф «МЕСНИКИ»
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»
23:50 Х/ф «ЕКСТРАСЕНСИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.35,
00.55 Містична Україна 08.25,
18.20 У пошуках істини 10.00
Бойові сили 11.50 Британія:
міфи та легенди 12.45, 21.00
Прихована правда 13.40
Африканські річки: дари дощів
14.40 Замерзла планета 16.30
Річкові монстри 23.00 Їжа богів
23.55 Полювання на
рибу-монстра

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Дай лапу»
09:10 М/ф «Сміливий великий
панда»
10:45 М/с «Земля до початку
часів»
11:35 «Ух ти show»
12:35 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА»

ТБ

НЕДІЛЯ, 24 БЕРЕЗНЯ
06:00, 07:10 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Танці на
льоду. Довільний танець 07:00,
07:50, 21:00, 23:30 Новини 08:00,
22:00 Чемпіонат світу з фігурного
катання 2019. Показові виступи
11:00 Х/ф «МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ»
13:00 Д/ц «Кухня По» 13:50
#ВУКРАЇНІ 14:25 Перший на селі
14:55 Біатлон. Кубок світу. IХ етап.
Мас-стар 12, 5 км. Жінки 15:50
UA:Фольк 16:50 Своя земля 17:25
Біатлон. Кубок світу. IХ етап.
Мас-стар 15 км. Чоловіки 18:15
UA:Біатлон. Студія 18:40 Д/ц
«Мегаполіси» 19:10 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету. Тарута
Сергій Олексійович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Богомолець Ольга Вадимівна
19:49 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Кошулинський Руслан
Володимирович 20:08
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Тимошенко Юлія Володимирівна
20:30 Д/ц «Світ дикої природи»
21:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:50 Х/ф «РИМСЬКІ
ПОБАЧЕННЯ»
12:30 «Бєдняков+1»
13:20 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
16:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

ТБ

СУБОТА, 23 БЕРЕЗНЯ
06:00, 21:30 Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019. Танці на
льоду. Довільний танець 09:25,
21:00, 23:30 Новини 09:35
Зворотний відлік 12:20
Чемпіонат світу з фігурного
катання 2019. Чоловіки. Довільна
програма 15:55 Біатлон. Кубок
світу. IХ етап. Гонка
переслідування 10 км. Жінки
16:50 По обіді шоу 17:50 Своя
земля 18:10 Біатлон. Кубок світу.
IХ етап. Гонка переслідування
12.5 км. Чоловіки 19:10
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Петров Володимир
Володимирович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Зеленський Володимир
Олександрович 19:49
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Шевченко Ігор Анатолійович
20:08 Передвиборна агітація
кандидатів на пост Президента
України за кошти Державного
бюджету. Наливайченко
Валентин Олександрович 20:30
Д/ц «Світ дикої природи»

10.05, 17.45 Цікаво.com 11.05
Скептик 12.00 Мерилін Монро
12.50, 19.40 Речовий доказ
14.55, 23.40 Бойові сили 15.55,
21.45 Річкові монстри 16.50,
22.40 Замерзла планета 18.45,
20.45 Їжа богів 01.40 Містична
Україна 03.15 Телеформат

20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «ВІДДАМ ДРУЖИНУ В
ХОРОШІ РУКИ»

СТБ
05:55, 09:55 Хата на тата 12+
08:00 Холостяк. Як вийти заміж
12+
09:00 Страва честі 12+
14:45 МайстерШеф.
Професіонали 12+
19:00, 20:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
06:05 Антизомбі
07:55 Т/с «Відділ 44»
11:35, 13:05 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА»
12:45, 18:45 Факти
13:50 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА 2»
16:10 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА 4:
ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ»
20:35 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА 5:
НАЦІЯ ІЗГОЇВ»
23:10 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА 3»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап шоу
06:50, 08:10 Kids Time

06:55 М/с «Майлз із майбутнього»
08:15 Х/ф «ЕЛВІН І БУРУНДУКИ
3»
10:00 М/ф «Тачки 3»
12:00 Х/ф «ГЕРБІ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»
14:00 Х/ф «МЕСНИКИ»
16:50 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»
19:45 Х/ф «ДОКТОР СТРЕНДЖ»
22:00 Х/ф «ДЕДПУЛ»

МЕГА

15:20 Х/ф «ТОЧКА
НЕПОВЕРНЕННЯ»
19:25 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
21:10 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
22:55 Х/ф «ЛИТОВСЬКЕ
ВЕСІЛЛЯ»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.05
HARD з Влащенко 13.00, 15.00
Перші про головне. День. Новини
15.15 Між своїми 16.00 Перші
про головне. День. Дайджест
17.00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 18.30
Джокери 20.00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21.00 Перші
про головне. Підсумки 21.30
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за
днем» 02.05 Художній фільм
03.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift
06.30 Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
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 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА 2.
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
(16+)
22.45 Х/ф «ВІЙНА
НАРЕЧЕНИХ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч
06:15 Німеччина - Сербія.
Контрольна гра
08:05, 19:00 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір
до ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Словаччина - Угорщина.
Відбір до ЄВРО- 2020
12:10 Хорватія - Азербайджан.
Відбір до ЄВРО- 2020
13:55 Нідерланди - Білорусь.
Відбір до ЄВРО- 2020.
16:05, 18:30 «Євровідбір 2020.
Матч-центр»
16:40 Австрія - Польща. Відбір до
ЄВРО- 2020
20:30, 23:40 «Головна команда»
21:35 LIVE. Португалія - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020

Щедрість таланту» 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
БібліоFun з Ростиславом
Семківим 17:40 «Букоголіки»
18:05 «Тема дня» (прямий ефір)
18:30 «Зворотний відлік» 21:14
«Схеми.Корупція в деталях»
21:44 «Своя земля» 22:42
«Візитівки Полтавщини»

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00, 20.20
«Великий ефір Василя Зими»
02.00, 04.30, 08.05 «Студія Захід»
з Антоном Борковським 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30, 09.30
«Поліцейська хвиля» 04.00
«Шустрова Live» 08.00
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
НОВА ВОЛИНЬ 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 20:50 Новини 10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
09:00 Д/ц «Кухня По» 09:37,
Коментар 19.15
13:02 «Енеїда» 10:04, 22:15
«Еспресо:Дебати» 21.00
«Тема дня» 10:32 Д/ц
Авторська програма «Ч/Б шоу»
«Неповторна природа» 11:00,
22.00 «#Скандали_тижня» 23.00
12:40, 17:15 «Wise cow» 11:18
«Вартові Еспресо» 23.30
Д/ф «Розсекречена історія»
«Мандруй своє»
12:15 Д/ф «Євген Патон.

діви, волоссям білі, мов сталь»
18:04 «Сильна доля» 19:00
Новини 19:16 «Вечір на
Суспільному» 19:48 Лайфхак
українською 20:08 UA:Фольк
ТЕТ
21:00 МузLove з Любою
UA: РІВНЕ
Морозовою 21:30 NeoСцена з
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00
Олегом Вергелісом 22:04 Д/ф
11.15 М/ф «Підводна ера»
Ранкове шоу «Добрий ранок»
«Сильна доля»
09.35 «Хто в домі хазяїн?» 10.00
12.50 Х/ф «ТРИ ПЕРА»
2+2
П’ятий відкритий турніру з боксу
14.00 Богиня шопінгу
ЕСПРЕСО
пам’яті Павла Дмитрієва 15.05
16.00 4 весілля
06:00 Мультфільми
00.00,
01.20
«Великий ефір
Радіодень
«Книжкова
лавка»
17.15 Х/ф «ВІЙНА
08:05 «102. Поліція»
Василя Зими» 00.15, 13.30
16.00 Вистава 18.00 Д/ф
НАРЕЧЕНИХ» (16+)
09:00 ДжеДАІ. Дайджест 2017
«Еспресо:Дебати» 02.00, 07.00
19.00 Одного разу під Полтавою «Сильна доля» 19.00 Новини
10:00 «Загублений світ»
«Політклуб Віталія Портникова»
19.15 «Суботня тема» 19.45
22.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
14:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
03.30, 06.30, 16.30
Лайфхак українською 20.05
16:45 Х/ф «ЩО ПРИХОВУЄ
«#Скандали_тижня» 04.00,
UA: Фольк 21.00 «Муз лав» з
ФУТБОЛ-1
11.05, 23.00 Авторська програма
БРЕХНЯ»
Любою Морозовою 21.30
06:00 «Сіткорізи»
«Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
18:30 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ
Неосцена з Олегом Вергелісом
«Шустрова Live» 05.30 «Ваша
06:30 Молдова - Франція. Відбір 22.05 Сильна доля
БАРОН»
Свобода» 06.00 «Вартові
до ЄВРО- 2020
20:45 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
08:15 Світ Прем’єр-ліги
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Еспресо» 08.30 «Поліцейська
БАНГКОК»
08:45, 20:55 Огляд 2-го ігрового
22:40 Х/ф «МАГНУМ ОПУС»
НОВА ВОЛИНЬ хвиля» 09.00 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 09.30
дня. Відбір
07:00 «Додолики» 07:15 «Казки «Мандруй своє» 10.00, 11.00,
до ЄВРО- 2020
ZIK
Лірника Сашка» 07:26 М/с
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
07.00, 09.00 Перші про головне. 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
«Принцеса Сісі» 08:00 «Ранок
18.00, 19.00 НОВИНИ 10.05
NEWS
Ранок. Дайджест 07.15, 09.15
«Нової Волині» 09:33 «Хто в домі «PRO здоров-я» з Іриною Коваль
10:25 Нідерланди - Білорусь.
Перші про головне. Коментарі
хазяїн?» 10:04 «Чудова гра»
12.10, 15.10, 17.05, 18.10
Відбір до ЄВРО- 2020
10.00 Перша передача 10.35,
10:36 Д/ц «Неповторна природа» Коментар 13.05, 21.00
12:10 Англія - Чехія. Відбір до
11:04 Д/ц «Смак сиру» 11:32
22.35, 02.10 Історична правда з
«Міжнародний огляд» з Юрієм
ЄВРО- 2020
«Енеїда» (нова) 12:30 Двоколісні Фізером 14.30 «Успішні в
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
хроніки 12:55 Радіодень «Модуль Україні» 15.30 «Суботнє
FACE з Тетяною Даниленко 12.00 13:55 Болгарія - Чорногорія.
Відбір до ЄВРО- 2020
знань» 13:35 «Українська
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
16:05 Португалія - Україна. Відбір читанка» 13:46 «Тема дня».
Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
«Людина і право» з Борисом
Сурдопереклад
14:14
класику 15.00 Між своїми 15.45
до ЄВРО- 2020
Захаровим 19.05 «Суботній
«Розсекречена
історія»
15:08
Сім чудес України 16.00, 17.15
політклуб» 20.00 «Політичний
17:55 «Головна команда»
«Радіодень.
Книжкова
лавка»
Політичне ток-шоу «Народ
МаринаД» 22.00 «Студія Захід» з
18:50 LIVE. Гібралтар - Ірландія.
16:04
Вистава
«Marleni.Пруські
Антоном Борковським
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
Відбір до ЄВРО- 2020
14:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
19:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Блокбастери»

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:15 «102. Поліція»
09:10 ДжеДАІ. Дайджест 2017
10:10 «Загублений світ»
13:10 «Шалені перегони»
13:40 Т/с «Ласко-кулак Бога»
15:30 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
17:05 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
18:50 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
21:00 Х/ф «ХИЖАКИ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

головне. Вечір. Новини 18.45
Місто 19.20 VOX POPULI 20.00
Докаz 21.00 Перші про головне.
Деталі 22.00 Стежками війни

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 20.50 Новини 09.00 Д/с
«Кухня По» 09.30, 13.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.00, 13.45, 18.05,
22.15 Тема дня 10.30, 15.00 Д/с
«Неповторна природа» 11.00
Ранковий гість 11.15
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.15
Д/ф «Все про Крим» 14.15
Радіодень «Модуль знань» 15.30
Д/с «Таємниці підводного світу»
16.00 Д/ф «Чудова гра» 16.30
«Бібліофан» з Ростиславом
Семківим» 17.15 Лекції. «100
років літератури» 17.40 Д/ф
«Букоголіки» 18.30 Зворотний
відлік 20.15 Програма
розслідувань «Схеми. Корупція в
деталях» 21.45 Своя земля
22.45 Лайфхак українською

21:35 LIVE. Італія - Фінляндія.
Відбір до ЄВРО- 2020
23:40 Грузія - Швейцарія. Відбір
до ЄВРО- 2020

ТЕТ

UA: РІВНЕ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Астерікс і Земля богів»
12.15 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
14.00 Богиня шопінгу
16.00 4 весілля
17.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА 2.
ВТОРГНЕННЯ СРІБНОГО
СЕРФЕРА» (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон» (16+)

07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00
Дитяча програма «Додолики»
08.30 Ранкове шоу 09.30 «Хто в
домі хазяїн?» 10.00 Т/ф «Чудова
гра» 10.35 Д/с «Неповторна
природа» 11.00 Д/с «Кухня По»
11.30 Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 12.25 Двоколісні хроніки
2 ч. 12.50 Радіодень «Модуль
знань» Вибране 13.30 «Українська
читанка» 13.40 Суботня тема
14.10 Д/с «Незвідані шляхи» 15.05
Концерт «Live N» 15.55, 17.05
Лайфхак українською 16.10 Д/ф
«Чудова гра» 16.40 Д/ф «Хто в домі
хазяїн?» 17.35 Д/ф «Сильна доля»
18.30 Спільно 19.00
Публіцистична програма»
Розсекречена історія» 20.00
«Разом» 04.03 19 20.30 Д/ф «В
Україні» 21.00 «Бібліофан» з
Ростиславом Семківим 21.25
«КіноWall» з Сергієм Тримбачем
22.00 UA Фольк

ФУТБОЛ-1

06:00 Світ Прем’єр-ліги
06.00, 05.40 Бандитська Одеса
06:30 Огляд матчу «Португалія07.25, 00.45 Містична Україна
Україна». Відбір до
08.15, 18.35 У пошуках істини
ЄВРО- 2020
10.05 Бойові сили 11.55, 21.00
ZIK
06:45 Італія - Фінляндія. Відбір до
Прихована правда 13.55 Дика
ЄВРО- 2020
07.00 Перші про головне. Ранок.
природа Африки 14.25
08:35, 14:55 Огляд 3-го ігрового
Дайджест 07.15 VOX POPULI
Африканські річки: дари дощів
дня. Відбір до ЄВРО- 2020
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
14.55 Замерзла планета 16.45
10:00, 15:30, 22:30 Футбол NEWS
Даниленко 09.00 Докаz 10.00
Річкові монстри 21.55 Британія:
міфи та легенди 22.55 Їжа богів
Перша передача 10.30 Стежками 10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
23.45 Полювання на рибу-монстра війни 11.00, 05.05 Перші другі
Прем’єра
12.00, 20.10 Гра Z вогнем 12.50, 10:55, 13:50 «Головна команда»
К-1
02.10 Історична правда з
12:00 Португалія - Україна. Відбір
Вахтангом Кіпіані 13.25, 06.00
до ЄВРО- 2020
06:30 «TOP SHOP»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 14.20
15:50 LIVE. Вельс - Словаччина.
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
Відбір до ЄВРО- 2020
08:10 «Ух ти show»
17:55, 23:40 «Євровідбір 2020.
08:45 М/с «Земля до початку часів» 17.00, 19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 17.15 Прямим
Матч-центр»
09:30 Х/ф «ПРИНЦ І Я 3:
текстом з Остапом Дроздовим
18:50 LIVE. Угорщина - Хорватія.
МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»
18.40 Сім чудес України 19.20
Відбір до ЄВРО- 2020
11:15 Х/ф «РИМСЬКІ
HARD з Влащенко 21.00 Перші про 20:55 «Великий футбол»
ПОБАЧЕННЯ»
головне. Деталі 22.00 Вижити в
21:40 LIVE. Нідерланди 13:00 «Орел і Решка.
Україні 22.35 Джокери 23.00,
Німеччина. Відбір до
Перезавантаження.
01.10 Художній фільм
ЄВРО- 2020
Америка»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 «Казки, перевірені часом»
08:10 «Додолики» 08:30 «Ранок
«Нової Волині» 09:33, 16:43 «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» 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
«Еспресо:Дебати» 21.00 «Світ
цього тижня» 23.30 «Таємні
бажання Фауста», передача з циклу
«Метанойя»
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n Проблема

ЧОМУ НАРДЕПИ НЕ ХОЧУТЬ
ВОЛИНСЬКОГО ХУТРА?

»

Фото youtube.com.

Закінчення. Початок на с. 1

Левко ЗАБРІДНИЙ

а підрахунками народних обранців, в Україні
у 2018 році було 37 хутрових ферм, на Рівненщині — шість, на Волині — одна,
на кожній із них — близько
3000 звірів. Проте останнім
часом звіроферм поменшало.
До прикладу, відмовився від
вирощування тварин на хутро СВК «Замчисько», що
в Костопільському районі
Рівненщини. Попит на нього
періодично спадає залежно
від тенденцій моди. До того
ж на українському ринку його
активно витісняє значно дешевше — китайське.
Народні депутати, які зареєстрували законопроект,
пояснюють, що хутрові ферми — не тільки жорстокі щодо
тварин, а й шкідливі для людей. У пояснювальній записці
до законопроекту наведено
таке обгрунтування:
«Щорічно в Україні «обробляють» понад 630 тисяч тварин, серед яких більшість —
норки, на яких зосереджена
хутряна промисловість у державі. Відповідно до статистичної інформації, протягом
2012–2017 років підприємства, які вирощують хутрових
звірів, діяли з від’ємним фінансовим результатом, тобто
продемонстрували свою нерентабельність.
Світовий банк відносить
хутрові ферми до п’ятірки
найнебезпечніших
виробництв на планеті, зважаючи на забруднення ґрунтів
важкими металами. Фахівці
галузі тваринництва неодноразово констатували, що забруднення
навколишнього
середовища послідом цих
тварин сприяє поширенню патогенів, які виникають
внаслідок надмірного використання на фермі антибіотиків. Наявний у відходах

З

Народні депутати, які зареєстрували законопроект, пояснюють, що хутрові ферми —
не тільки жорстокі щодо тварин, а й шкідливі для людей.

вже говорити про гуманізм, то відмовмося
« Якщо
тоді від м’яса, заборонімо ферми свиней, корів,
курок, не носімо шкіряного взуття та сумок.
»
і
метицелін-резистентний
стафілокок — смертельно
небезпечна бактерія, яка є
збудником сепсису та пневмонії. Також хутрові ферми
спричиняють викиди аміаку,
метану та інших газів у повітря.
Серед інших речовин, що
використовуються або виділяються під час дублення
й фарбування шкір та хутра,
є алюміній, хлор, хлорбензол, мідь, етиленгліколь,
свинець, метанол, нафталін,
сульфатна кислота, толуен,
формальдегіди, які сприяють
розвитку онкологічних захворювань і знижують фертильність жінок та чоловіків».
Йдеться в пояснювальній
записці також про забруднення поверхневих та ґрунтових вод, суттєве зниження
показників родючості ґрунтів,

накопичення в них важких металів, термін виведення яких
охоплюється століттями.
«На сьогодні ряд країн
встановили заборони на розведення хутрових тварин.
Першою у 2000 році стала Велика Британія, згодом — Австрія, Австралія, Македонія.
У Боснії та Герцеговині така
діяльність підпаде під заборону по завершенні перехідного
періоду з 2029-го, а в Бельгії,
Данії, Німеччині — з 2023-го,
Нідерландах (країні, другій
за обсягами виробництва хутра норки у Європейському
Союзі) — з 2024-го, Норвегії — 2025-го. Італія та Швейцарія пішли шляхом висунення надвисоких якісних вимог
до умов утримання хутрових тварин на фермах, що
де-факто зумовило припинення їх функціонування».

Законопроект
пропонує
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не лише до 1 січня 2025 року
закрити всі звіроферми, а й
на перехідний період зробити
суворішими норми їх функціонування, зокрема щодо
умов утримання тварин. Фахівці, які працюють у цій сфері, наполягають, що закриття
звіроферм значно небезпечніше, аніж їхнє функціонування. Передусім через екологічні причини.
Ось що говорить із цього
приводу Марія Свінтозельська, власниця та директор
дубенського ПП «Сіагрус»,
яке вирощує хутрових тварин:
— Кажуть, на звірофермах
негуманно поводяться зі звірами? А до безпритульних
дітей чи людей, які перебиваються в підвалах, у нашій
в країні гуманно ставляться?
Звірі на наших фермах ситі,
у хороших умовах. Насправді ж ніхто над ними не знущається. Хтось із високопосадовців недавно по телевізору
заявив, що шкіру знімають
із живих звірів. Це могла ска-

n Цікаві факти

Чоловік на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що «полював»
із металошукачем. Він і раніше
знаходив якісь уламки, пряжечки, торгові пломбочки. Але цього
разу його очікування справдилися.
«Давно мріяв натрапити на щось
епохи з Київської Русі. Взагалі
після таких знахідок хочеться танцювати і закінчувати роботу. Але
ходив дотемна, дорогою ще й дощ
наздогнав. Мокрий, але задоволений», — розповів про пошуки
колишній військовослужбовець
Віталій.

n Пульс дня
Новий дизайн для кросівок популярного
бренду «New Balance» створив Юрій Шевчук,
який народився на Рівненщині, а нині викладає українську мову в Колумбійському університеті (США). Пан Юрій побував у редакції
нашої газети. Фірма на своїй сторінці дає можливість кожному клієнтові змоделювати собі власне
взуття. Наш земляк зробив експеримент і запропонував
його у синьо-жовтих тонах, на задниках із підписом
сом
«Slava Ukraini». Побачимо, що з цього вийде.
ийде. Кросівки
NB1574 може купити будь-хто.
о. Ціна — 149,99 долара.
Фото persha.kr.ua.

Хрестик з олов’янистої
бронзи та кераміку княжої
доби знайшов кіборг Віталій
П’ясецький поблизу Ковеля.

зати тільки необізнана людина. Я б хотіла подивитися,
як із живої тварини можна
зняти шкіру. Якщо вже говорити про гуманізм, то відмовмося тоді від м’яса, заборонімо ферми свиней, корів,
курей, не носімо шкіряного
взуття та сумок.
Закриття нашої галузі
спричинить скорочення багатьох робочих місць. Окрім
того, звірі — це насамперед
санітари, які поїдають відходи з боєнь, птахоферм. Якщо
не буде
буд звіроферм, то всі відходи від
ххо
в курей, телят, корів,
св
с
вин
и ей почнуть просто закосвиней
пув
пу
п
вати що якраз і загрожує
пувати,
ек
е
кол
лог та ґрунтам. Буде повекології
ни
н
ий жах,
жа бо ж ідеться про тиний
ся
с
ячі тонн
то
о відходів. Кажуть, що
сячі
з
а п’ять
п’ят років побудують ветза
с
анзав
санзаводи,
які перероблятиму
м
уть
ть їх
х Але хто перероблений
муть
їх.
пр
п
родук поїдатиме, якщо звіпродукт
роф
р
фер не буде? Саме тому
роферм
на кожному
н
ко
м’ясокомбінаті
будува
б
будували невеличку звіроферму
ф
ферму.
Гній смердить? А скількки хімії
хім зараз кожна людина
їс
сть і в
їсть
виливає в каналізацію?
Це не шкідливо? ЗвіроферЦ
ми за населеними пунктами
м
і смор
сморід від них значно слабший, аніж від свиноферм.
Ґрунт відходами також не забрудню
бруднюється. У мене чоловік
працює в полі, то бере залюбки гній із нашої ферми — і ви б
бачили, який ячмінь родить!
Селітри не треба.
Для вичинки хутра багато
хімікатів не використовуємо.
Користуємося
переважно
оцтом, сіллю, хромом та натуральними обробками жиру.
Я сама вичиняла шкірки і зараз працюю на фермі, тому
вибираю щонайкраще, аби не
шкодило і моїм людям, і мені.
В Україну масово везуть
китайські шуби — вони дешеві, гарні на вигляд, але які
вони неякісні! Тільки людина
потрапляє під дощ чи спітніє,
цей одяг вилізає клаптями.
А наші шуби можна 15 років
носити — і вони хіба що трохи
колір втратять. Але китайські
наш бізнес витісняють. Зараз
він не дуже рентабельний,
але ми виплачуємо зарплати,
сплачуємо податки і сподіваємося на щось краще. Якщо
звіроферми депутати заборонять, то зроблять велике зло
для України. n

ЗА НАРУГУ НАД МОГИЛАМИ
«СВІТИТЬ» ДО СЕМИ РОКІВ
УВ’ЯЗНЕННЯ
Співробітники кримінальної поліції викрили
20-річного чоловіка без постійного місця
проживання у вчиненні двох крадіжок
із кладовища у Нововолинську
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ловмисник
викопував із землі металеві
швелери, на які були
встановлені пам’ятники.
Очевидно, хотів заробити, здавши металобрухт
на скупку. В минулому
ч
чоловік уже притягувавс
ся до кримінальної відпові
відальності за вчинення
кр
крадіжки.
Крадія
затримали.
Слідчі повідомили йому

З

про підозру у вчиненні
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 297 (наруга
над могилою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо
обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді
обмеження волі строком
до 4 років або до 7 літ
ув’язнення. Досудове розслідування триває. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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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

АВТОРИНОК

l Продається 2-кімнатна квартира в

l Куплю автомобіль у будь–якому

центрі Луцька (47,5 кв. м, 2-й поверх
двоповерхового будинку, автономне
опалення (газ), два балкони). Тел.
050 64 74 105.
l Продається будинок із надвірними спорудами (c. Шклинь Горохівського району). Тел. 066 86 19 989.
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 c. Угринів Горохівського
району. Є вода, газ, бойлер, туалет,
душова кабіна, надвірні споруди.
Тел. 066 06 69 034.
l Куплю будь–яку будівлю з червоної цегли під розбір. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продається у Горохівському районі будинок (81 кв. м, 3 кімнати, кухня,
туалет, ванна, газ, вода, 3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, колодязь, сад–
город (0.57 га). Ціна 170 000 грн. Торг.
Тел.: 097 09 33 977, 096 35 79 670.
l Продається добротний будинок
у c. Журавичі Ківерцівського району (біля лісу). Зроблений ремонт,
пластикові вікна, ванна, душ, туалет.
Є льох, криниця, літня кухня, мурований хлів, город. Ціна 379 000 грн.
Торг. Тел. 095 51 03 626.
l Продається у місті Рожище
на вул. 1 Травня цегляний будинок
(77 кв. м, 3 кімнати, ванна, кухня, газовий котел, санвузол, електрика,
2 кладовки, горище). Є підвал, гараж, земля (0,11 га). Ціна договірна.
Тел. 068 62 49 683.
l Продається у м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається приватизована земельна ділянка (0,1435 га) в c. Колодяжне Ковельського району. Тел.
(03352) 9–02–47, 098 77 34 929.
l Продається у c. Оздів (5 км від
Луцька) земельна ділянка для будівництва. Новий масив, друга лінія.
Тел.: 096 73 01 172, 050 98 27 065.

стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91 93 799.
l Куплю стартер до автомобіля ЗІЛ.
Тел. 096 40 13 120.
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.

Видалення
аварійних
дерев.
Тел. 067 332 38 92.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається комбайн «Клаас Консул» (з січкарнею). Тел. 098 75 18 567.
l Продається двигун до трактора
ЮМЗ у доброму стані (на стартері).
Тел. 096 40 13 120.
l Продається трактор ЮМЗ–6 у доброму стані. Тел. 099 63 18 772.
l Продаються
трактор
МТЗ–
80 (1993 р. в., мала кабіна, на стартері,
є документи), тракторний причіп 2 ПТС–
4 (з підйомником, на кругу, є документи). Тел.: 050 88 29 166, 098 29 67 812.
l Продам
новий
плуг
ПЛН
2–30 до тракторів Т–25, Т–40 (Горохівський район). Тел. 067 13 51 291.
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: 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: 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 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 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.

РІЗНЕ
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.

Продаємо
СМАЧНІ ЯБЛУКА
КА
А
за низькими цінами
(1 сорт — 6 грн/кг, 2 сорт — 4 грн/кг) зі сховища, с. Грибовиця, Іваничівський р-н.
Тел.: 0938420537,
0963842219 (Марина).

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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ПРОДАЄМО
ДОБОВИХ
КУРЧАТ
бройлерів,
редбро, мастер,
голошийки. Комбікорм для всіх
видів тварин та
птиці. Доставка.
Тел.:
0960546818,
0995618232
(крім суботи
та неділі).
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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 Продаються
у
Рожищенському районі корова та кобила.
Тел. 096 47 67 123.
l У c. Несвіч Луцького району продається корова (10 років, розтелена у січні). Тел.: 096 96 78 433,
097 71 64 447.
l Продається у c. Лобачівка Горохівського району добра корова (3 роки,
чорно–ряба масть). Ціна договірна.
Тел. 068 03 27 116.
l Продається спокійна кобила (1 рік
9 міс.). Тел. 098 22 96 761.
l Продам корову на вибір (с.Трилісці
Рожищенського
району).
Тел. 068 13 89 596.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Продається кінь (6 років). Ціна
17 000 грн. Можливий торг (8 км від
м. Ківерці). Тел. 050 86 09 791.
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 Продам: пшеницю, сою, тюки соломи та сіна. Тел. 096 40 13 120.
l Продам підрощене вакциноване цуценя московської сторожової (4 міс.). Тел. 067 38 57 688,
050 83 19 959.

ПОСЛУГИ
l Виконую усі будівельні роботи, перекриваю дахи та роблю нові.
Тел. 066 65 21 713.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж
та підшив водостоків, утеплення
фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 096 42 24 834.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.:
099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене

посвідчення тракториста–машиніста
(серія
АБ
№ 783654), видане на ім’я Власік Анатолій Іванович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС (серія
Б № 192917), видане 12.02.1992 р.
на ім’я Швайко Сергій Олексійович,
вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації та обласна організація
профспілки працівників освіти і науки висловлюють глибоке співчуття методисту Волинського обласного центру туризму, спорту та екскурсій О.Б. Яцюк у зв’язку з тяжкою
втратою — смертю чоловіка
Юрія Антоновича
ЯЦЮКА,
заслуженого журналіста України.
У цей скорботний час ми сумуємо
разом із вами та розділяємо ваше горе.

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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n Спорт

Лондон не взяли —
то хоч у Києві
тим «англійцям» навішайте!
Принаймні тренер-оптиміст у динамівців є: на «Стемфорд Бридж»
Олександр Хацкевич побачив у виконанні своїх підопічних
футбол європейського рівня
Фото afp.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга Європи
2018/2019. 1/8
фіналу. 1 матч.
«Челсі» (Лондон, Англія)
— «Динамо» (Київ, Україна) — 3:0 (1:0 – Педро
Родрігес, 17 хв.; 2:0 – Вілліан, 65 хв.; 3:0 – Каллум
Хадсон–Одої, 90 хв.)
7 березня. Лондон.
Стадіон «Стемфорд
Бридж». Головний суддя
Славко Вінчич (Словенія).
Перед цим поєдинком букмекери віддавали
беззаперечну перевагу
«Челсі». Воно й зрозуміло:
попри те, що лондонський
клуб нині неабияк лихоманить, за іменитістю виконавців кияни однозначно
поступаються супернику.
Експерти навіть підрахували: сумарна трансферна вартість гравців «Челсі»
нині становить 886 мільйонів євро, тоді як динамівці
усі разом «тягнуть» лише на
83 мільйони. Тобто різниця
у понад 10 разів!
Хай там як, у футбол
грають не гроші, а конкретні люди. І в кожній команді
їх по 11.
До речі, серед 11 гравців, яких Олександр Хацкевич випустив у «старті»,
було відразу 10 українців!
Натомість у стартовому

Л

Бойко навіть і не рипнувся після удару екс-шахтарівця Вілліана.

складі суперника все було
з точністю до навпаки: десять легіонерів і один–єдиний англієць Росс Барклі.
Звісно, усім нам хотілося вірити в диво! Проте
його не сталося. Вже на
17-й хвилині гості пропустили доволі прикрий
м’яч. Француз Олів’є Жиру
п’яткою та ще й поміж ніг
Артема Шабанова віддав
на іспанця Педро Родрігеса. А той у свою чергу
в один дотик поцілив у
ворота з близької відстані
поміж ніг Денисові Бойку.
І що тут скажеш: у діючого
чемпіона світу Жиру 85 ігор
за збірну Франції, у Родрі-

ЗА ВОРОТАМИ

Олександр ХАЦКЕВИЧ,
головний тренер «Динамо»
(Київ):
«Клас і якість — це все про нашого
сьогоднішнього суперника. Тож хвилювання також вплинуло на результат,
адже ми зробили кілька необачних помилок.
Але схожі проблеми були не тільки у нас. Чимало
команд не можуть закріпитися на половині поля «Челсі». У «Тоттенхема» теж були з цим труднощі.
Ми хотіли пресингувати високо у другому таймі і
тримати їх подалі від наших воріт. У суперника після
перерви було набагато менше шансів забити, а обидва голи стали наслідком індивідуальної майстерності
гравців «Челсі».
Розуміли, що було ризиковано грати так, як ми це
робили у другій половині. І, можливо, третій гол був
зайвим, але нам вдалося показати футбол європейського рівня. Три м’ячі відіграти важко, але будемо боротися до кінця».

« Трансляція
сьогоднішнього
матчу «Динамо»
(Україна) —
«Челсі» (Англія)
о 19.55 на
телеканалі
«Футбол-1».

»

геса — 65 матчів за збірну
Іспанії…
До речі, ще до перерви
іспанський форвард міг
робити не лише дубль, а й
хет–трик — проте Денис
Бойко героїчно рятував
свою команду.
Також варто зазначити, що словенський
арбітр Славко Вінчич ще
до перерви не наважив-
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
Команда
І
В Н П М
«Шахтар»
21 17 3 1 51-9
«Динамо»
21 15 2 4 38-10
ФК «Олександрія»
21 11 5 5 28-19
«Зоря»
21 8 8 5 28-19
ФК «Маріуполь»
21 8 5 8 23-32
«Десна»
21 8 4 9 23-23
«Ворскла»
21 9 1 11 16-26
ФК «Львів»
21 6 9 6 18-20
«Олімпік»
21 4 8 9 24-31
«Карпати»
21 5 5 11 25-36
«Чорноморець»
21 4 4 13 12-31
«Арсенал–Київ»
21 3 2 16 10-40
У гонці бомбардирів продовжує лідирувати
Жуніор Мораєс («Шахтар») — 15 голів.

Приймальня 723894
Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
72;39;89
Cвітліковська Галина Йосипівна
72;20;07
Рузак Петро Макарович
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Трофимчук Тамара Сергіївна
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Кохання
в куцих
штанцях
Він був смішний, цей Валентин.
З дитинства хлопця кликали
Валькою. І через те з нього
кепкували. А ще він носив речі
зі старшого брата. Той був
нижчий ростом, а Валька ріс, як
на дріжджах. Тому штани були
на нього закороткі. То мусив
робити вигляд, що не звертає
уваги на жарти однокласників.
Нема у батьків грошей на
обновки
Ольга ЧОРНА

ісля уроків Валька допомагав
на господарці. А ввечері брався за науку. І багато читав.
Сільська бібліотекарка жартувала:
— Валько, ти вже почав «дорослі»
книжки читати. Щось у них тямиш?
У старших класах хлопець закохався в Соломію. Однокласницю.
Модницю і красуню. Соломіїн дядько
жив у столиці. Мав хорошу посаду і
статки. Тому племінниці діставалися
гарні речі в подарунок та дещо із його
старших доньок.

П

злий на Соломію…
« Був
але й далі кохав.

Листів і зв’язків
із читачами

Гарбарчук Костянтин Володимирович 72;51;02 Снічук Христина Миколаївна

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

72;61;21

Соціального захисту

Занюк Лариса Віталіївна

72;38;94

72;71;07

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович
77;07;70

»

Валька навіть пробував вірші писати для Соломії. Виходило кострубато. Тому затію покинув.
У випускному класі зважився запропонувати Соломії провести її з
клубу і за нагоди розповісти про свої
почуття.
— Що?! — здивовано запитала
дівчина. — Ти набиваєшся мені у кавалери?! Погляньте на це кохання в
куцих штанцях! — голосно мовила.
У клубі дружно засміялися. Вальку
як вітром здуло. Був злий на Соломію… але й далі кохав.
Закінчення на с. 15

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Місцевого самоврядування
і сільського життя

72;06;66

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна
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Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович

n На поворотах долі

ся призначити пенальті у
ворота «Челсі» після гри
рукою іспанського захисника Маркоса Алонсо. Епізод
був дуже динамічним, проте на повторах добре видно
— «рука» таки була!
Ну а в другому таймі киян засмутив добре
відомий в Україні екс–гравець донецького «Шахтаря» Вілліан. Бразильцеві
вдався справді класний
удар зі штрафного — неначе рукою поклав круглого
в наші ворота! До речі, це
вже вдруге цей латиноамериканець засмучує киян
у Лондоні. У матчі групового турніру Ліги чемпіонів
2015/2016 саме Вілліан
«вкрав нічию» у динамівців, так само забивши зі
штрафного тоді ще Олександрові Шовковському на
завершальному відтинку
зустрічі.
Цього ж разу «пенсіонери» під завершення зустрічі
дозволили собі дещо розслабитися. У динамівців
навіть почали з’являтися
перспективні напівмоменти. На жаль, скористатися
ними не вдалося.
А не забивши, кияни
відразу пропустили й третій. Виїзні 0:3 – і відверто
примарні шанси «Динамо»
на реванш 14 березня у Києві (трансляція сьогоднішнього матчу о 19.55 на телеканалі «Футбол-1»). Хоча
квитки на нього вже давно
розкуплені — тож вболівальники вимагатимуть від
своєї команди якщо вже
не виходу в чвертьфінал
(спробуємо бути реалістами і не дуритимемо самі
себе), то хоча б сміливішої
гри і без програшу.
Результати 21 туру
Чемпіонату України з
футболу в УПЛ: ФК «Маріуполь» — «Чорноморець»
— 0:0; «Ворскла» — «Десна» — 0:0; ФК «Львів» —
«Зоря» — 0:0; «Динамо»
— «Арсенал–Київ» — 4:0;
«Шахтар» — «Карпати» —
5:0; ФК «Олександрія» —
«Олімпік» — 1:1.
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Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна
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