n Недузі наперекір
Четвер 21 березня 2019 року

Фото із «Фейсбук»-сторінки Олени СОЛОВЕЙ.
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n Тема №1

Фото з особистого архіву Івана ТУРЧИКА.

Батьки Діми й Лізочки – Олена і Олександр Солов’ї не опускають рук.

«А для дітей буде пасочка
зі спеціального борошна,
без молока, яєць та масла…»
Олександр і Олена Солов’ї з Каменя-Каширського
про фенілкетонурію вперше почули 15 років тому, коли
народився первісток. За цей час вони навчилися давати раду
з примхливою рідкісною хворобою, яку виявили також і в
маленької доні. А справлятися вдається завдяки
колосальній праці мами і відповідальності тата
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Пройшовши Іловайський котел та полон, Іван навчився цінувати кожну мить життя.

«Я ГОТОВА ПІШКИ
ЙТИ ДО ДОНЕЦЬКА
ЗА СВОЇМ СИНОМ»
Повертаються хлопці з АТО… Одні мовчать… Інші зважуються
розповідати правду. І спілкуватися з ними — це ніби занурюватися
у чисту воду. Якщо відчуваєш стіну, то розумієш, де та цеглина, на яку
можна опертися, а якої чіпати не можна. Таким є Іван Турчик із села
Загорівка Маневицького району, командир відділення саперного
взводу. Про Іловайський котел та полон він розповідає з усмішкою,
ніби дивився фільм, а не лежав, стікаючи кров’ю, з пошматованою
рукою під розірваним пострілами небом Донбасу...
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НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Продовження на с. 20, 18

Cанаторій «Лісова пісня»
Запрошуємо на реабілітацію,
оздоровлення та відпочинок
Проживання в номерах підвищеної комфортності, всі процедури та клінічні аналізи, консультації вузьких спеціалістів:
терапевта, кардіолога, невролога, отоларинголога, ендокринолога, гінеколога, травматолога

Б Е З К О Ш Т О В Н І.
549 грн за добу
(один у номері –
609 грн)
Телефонуйте: +380967983221,
+380505428916, +380335595606
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«ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА
ПІД ЧАС ВІЙНИ НЕ МІНЯЮТЬ….»
Легендарний полковник Кривонос знявся з президентських виборів на користь Порошенка
Фото youtube.com.

Петро БУЛАВА

ерший заступник командувача Сил спеціальних
операцій,
полковник української армії
Сергій Кривонос, який балотувався в Президенти України, зняв свою кандидатуру на
користь Петра Порошенка.
«Вважаю в нинішніх умовах
недоцільною зміну Верховного Головнокомандувача»,
— переконаний полковник.
«Поки триває війна і вірогідність відкритої агресії
нашого головного ворога —
Російської Федерації — є
надто великою, мені довелося прийняти зважене та дуже
непросте для мене рішення
про зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за
пост глави держави. Вважаю
сьогодні в тих умовах, у яких
перебуває країна, недоречною заміну Верховного Головнокомандувача Збройних
сил України», — пояснив своє
рішення бойовий полковник–
спецпризначенець.
«Кривоноса в армії по–

повинні донести
« Ми
до всіх українців,

П

що Президентові
Порошенку сьогодні
нема альтернативи.
Це істина, яку треба
визнати і з якою
треба нам усім іти
на вибори.

»

«Я дякую за можливість продовжити шлях воїна», – сказав Сергій Кривонос
після того, як Президент призначив його заступником секретаря РНБОУ
як «професійного військового з бездоганною репутацією».

справжньому поважають, і
його слово дуже вагоме», —
стверджує журналіст Юрій
Бутусов. Усі, хто особисто
знає Сергія Кривоноса, говорять, що його вчинок пов’язаний із процесами розбудови наших Збройних сил,
якими безпосередньо опікується Президент України. Не
секрет, що Петро Порошенко зробив найбільший внесок у зупинення російського

наступу. Цього не можуть
заперечувати навіть затяті
опоненти нинішнього Верховного Головнокомандувача. Починаючи з 2014 року,
Порошенко постійно дбав і
дбає про Збройні сили. Його
майже щотижня бачили не
тільки у військових частинах і
підрозділах, але й на передовій. Під керівництвом Петра
Олексійовича армія не тільки
відродилася, а й стала одні-

єю з найбільш боєздатних у
Європі. І ще 2014–го звільнила більшу частину Донбасу
від російських найманців.
За останні п’ять літ
Збройні сили України помітно змінилися на краще.
Про це в інтерв’ю виданню
«Факти» заявив командувач
Об’єднаних сил, які тримають
оборону на Сході, генерал–
лейтенант Сергій Наєв. Говорячи про рік, що минув із часу
призначення його на посаду командувача Об’єднаних
сил, генерал Наєв також зазначив, що за цей період до
війська надійшло багато но-

вого озброєння і техніки, сто
відсотків особового складу
забезпечено зручним і функціональним обмундируванням для всіх сезонів, суттєво
покращилося харчування.
«Зміни разючі, причому
хочу зазначити, що в першу
чергу забезпечуються всім
необхідним частини і підрозділи, які виконують бойові
завдання в районі проведення операції Об’єднаних
сил. Я, мої заступники і весь
командний склад приділяємо питанням забезпечення
першочергову увагу, тому що
добре розуміємо, наскільки
все це впливає на морально–
психологічний стан солдата,
а отже, на його готовність виконувати поставлені завдання», — наголосив генерал–
лейтенант Сергій Наєв.
«Президент Порошенко
переграв Путіна у багатьох
компонентах військово–дипломатичної боротьби, —
каже відомий дипломат і громадський діяч Юрій Щербак.
— Ми повинні донести до всіх
українців, що Президентові Порошенку сьогодні нема
альтернативи. Це істина, яку
треба визнати і з якою треба
нам усім іти на вибори. Головнокомандувачів не міняють
під час битви. Це знали і Велика Британія часів прем’єр–
міністра Вінстона Черчилля, і
Сполучені Штати за правління президента Франкліна Рузвельта». n

n У всіх на вустах

НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА
«НАФТОГАЗУ УКРАЇНИ»
Фото kmu.gov.ua.

Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман відстояв свою позицію
щодо параметрів контракту з
головою правління компанії
Орест ПЕТРЕНКО

собливістю позиції глави уряду
щодо ситуації в НАК «Нафтогаз
України» і контрактів із її топ–менеджментом було те, що вона завжди
була прямою і відвертою.
Володимир Гройсман — тут треба
віддати йому належне — ніколи не намагався грати в закулісні ігри: коли в
коментарях для ЗМІ говориться одне,
а у вузькому колі — щось протилежне.
І не змінював своїх оцінок залежно від
політичної кон’юнктури чи того, який резонанс його слова і дії отримають серед
самозваних «лідерів» громадської думки.
Позиція прем’єра та його команди
зводилася до таких постулатів:
По–перше, контракт із керівником
НАК «Нафтогаз України» повинен передбачати чіткі зобов’язання і плани.
У чинному, термін дії якого закінчується
23 березня 2019 року, не було жодної
конкретної певної мети, яку повинен був
досягти менеджмент. А значить, керівництву компанії легко було заявляти про
свої «нечувані» успіхи, адже такими можна було назвати будь–які мінімальні позитивні результати роботи. Навіть якщо
вони фактично були істотно гіршими, ніж
передбачалося формальними планами.
Для прикладу: у своїх звітах НАК «Нафтогаз» відзначав зростання видобутку
вітчизняного газу, забуваючи при цьому
вказати, що його темпи — значно нижчі,
як було закладено в програмі «20/20». У
ній, зокрема, сказано: «Укргазвидобу-

О

часом, користуючись різними хитрощами
« Останнім
і маніпуляціями, менеджменту НАК «Нафтогаз» виплачували
зарплату в три–чотири рази більшу, ніж це практикується
в державних енергетичних компаніях Європейського Союзу.
вання» збільшить середньорічний видобуток до 20 мільярдів кубів до 2020 року.
Однак, за підсумками 2018–го, було видобуто лише 15,5 мільярда.
По–друге, менеджменту компанії
повинна бути встановлена ринкова
зарплата на рівні аналогічних зарубіжних. Останнім часом, користуючись
різними хитрощами і маніпуляціями,
менеджменту НАК «Нафтогаз» виплачували зарплату в три–чотири рази більшу, ніж це практикується в державних
енергетичних компаніях Європейського
Союзу. Посилання на те, що ці виплати
є справедливими «бонусами» за успішне завершення судових процесів із РАТ
«Газпром», не витримують жодної кри-

»

тики. Адже, з одного боку, ці суми премій
були в рази вищими від сумарних гонорарів юристів, які реально вели справу в
Стокгольмському арбітражі. А з іншого
— «Газпром», за результатами судових
розглядів, ще взагалі нічого не заплатив
Україні з «відсуджених» 2,6 мільярда доларів.
По–третє, на чолі «Нафтогазу»
повинен бути професіонал і патріот, який не бере участі в політичних
протистояннях та інтригах, а зосереджений на якісному виконанні своїх
обов’язків. За період керівництва Коболєва НАК «Нафтогаз» намагався максимально вийти з–під контролю держави й уряду, які є власниками компанії.

При цьому неодноразово декларував
наявність у нього власного уявлення про
таке складне і соціально чутливе питання, як підвищення цін на газ. І це «бачення» мало всі ознаки лобіювання інтересів не України, а певних міжнародних
структур та груп.
Всі ці моменти відображені в позиції
уряду щодо контракту з керівником «Нафтогазу». Володимир Гройсман твердо
заявив, що не піде на поступки за жодною з позицій.
І в результаті новий контракт якщо
і буде підписано, то на умовах, на яких
спочатку наполягав прем’єр–міністр.
Серед іншого в ньому будуть:
— чітко визначені завдання і календарні плани щодо їхнього розв’язання. Зокрема, тепер керівництво
НАК «Нафтогаз України» буде зобов’язане вирішити проблему відділення газотранспортної системи, а також знайти
міжнародного партнера на загальний
транзит газу і продовження транзиту з
1 січня 2020 року;
— зафіксовані зобов’язання щодо
нарощування газу власного видобутку. «Нафтогаз» повинен кардинально збільшити його, щоб відмовитися від
імпорту і знизити ціни на український;
— усунено можливості для необґрунтованого нарахування премій
і бонусів. Зарплата керівника компанії не тільки буде меншою, ніж нинішні
захмарні 2 мільйони доларів на рік, але
безпосередньо прив’язаною до успіхів у реалізації програми нарощування
видобутку газу на українських родовищах.
Домігшися перегляду умов контракту з головою НАК «Нафтогаз», прем’єр–
міністр Володимир Гройсман засвідчив,
що його уряд не буде йти на компроміси
в тих питаннях, де безпосередньо порушено інтереси держави.
Загалом же ця історія чітко показала,
хто в Україні справді керується міркуваннями суспільної користі. А хто, використовуючи демагогічні словесні завіси,
намагається вигадати щось особисто
для себе. n
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Доброго дня
вам, люди!

Фото img1.goodfon.ru.

Сонце (схід — 6.13, захід — 18.38, тривалість
дня — 12.25).
Місяць у Терезах. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Олександр, Валерій, Ілля, Іраклій, Тарас.

«Азовця» Олексія Кушнєра і волонтерку
Ольгу Волянік — Лікаря і Журавку (такі їхні
позивні) — поєднала Революція гідності. Торік
улітку на сторінці «Любить! Не любить» була
моя публікація про цю пару. Молоді люди
познайомилися у 2014-му і вважають, що їхні
шляхи могли не перетнутися, коли б не Майдан,
а потім — війна. Завжди цікаво дізнатися, чим
живуть герої, про яких розповідала на шпальтах
«Волині»

26 БЕРЕЗНЯ

n

Наша зустріч відбувалася невдовзі після їхнього весілля. А було воно незвичайне, зокрема тим, що на цю
урочистість пара запросила усіх своїх друзів через
соцмережі — хто хотів привітати, той прийшов.
І з такою «незвичайністю» наші герої нерозлучні й
надалі. Нещодавно з інтересом прочитала на сторінці «Гапличка» у «Фейсбуці», що Ольга Волянік разом
з іншими волонтерами, журналістами позувала у сторічному традиційному вбранні різних районів нашої
області, яке зберігається у фондах Волинського краєзнавчого музею. І, судячи з фотознімків, не поступалася професійній моделі. А Олексій Кушнєр вразив тим,
як він у день свого народження, що припав на 12 березня, зібрав кошти на інвалідний візок. Чоловік написав у «Фейсбуці»: «Не без гордості можу сказати:

лення дошкільної освіти
Софія Ткачук за акторське виконання уривка
з поеми «Сова». Третім
призером стала першокурсниця відділення
початкової освіти Олександра Кравчик за декламування твору «Ісая.
Глава 35».
Окрім грамот, дівчата отримали квитки
на виставу Волинського облмуздрамтеатру
ім. Т. Г. Шевченка. Такі
заходи виховують гордість за свій народ,
його величну історію
та культуру.

Дружина Медведчука і кума
Путіна вважає, що
УКРАЇНСЬКА — МОВА
ТИХ, «ХТО МИЄ
ТУАЛЕТИ».
Чи прийде до неї Нацкорпус?

»

Черниця з Індії подає
руку тим, хто в біді
Про сестру Ліджі Пайяпілі (на фото) — настоятельку
монастиря Святого Йосифа згромадження де Сен-Марк, що
у селі Павшино на Закарпатті, котра повертає людей
до життя, розповідають неймовірні історії. Що ж привело
до нас монахиню і за що їй дякують люди?

ГА ЗЕТА +

на вихідні
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Справжні герої телефонують із фронту, аби почути
голос Сашка Лірника

ершу свою оповідь про
оленя із золотими рогами
Олександр Іванович написав
у 4 роки, а 2011-го видав свою дебютну книжку казок. Є автором сценарію відомого мультиплікаційного
серіалу Степана Коваля «Моя країна
Україна». А ще він не лише казкар,
актор, телеведучий, а й помічник
наших воїнів. Дзвінки з передової —
саме це дає сили бути волонтером.
...Переглядаю
ляда сторінки в інтернеті, ознайомлююся
лююся з творчістю Сашка
Лірника і натрапляю
трапля на ці рядки:
«Не міг всидіти вдома, і ми
всією родиною помчали в Бориспіль зустрічати наших звільне-

Фото із «Фейсбук»-сторінки Олександра ВЛАСЮКА.

Уперше черниця приїхала
в Україну з християнською місією двадцять років тому. Тоді
їй усе довкола видавалося чужим, незрозумілим, тому сестра
Ліджі вирішила, що жити тут
довго не зможе. А потім раптово захворіла.
Лікарі довго не могли поставити діагноз, аж врешті з’ясувалося, що у неї туберкульоз кісток.
У безнадії сестра Ліджі повернулася до Індії, бо хотіла померти
тільки вдома. Рік пролежала, але
їй не ставало ні гірше, ні краще.
Ніхто не міг пояснити, що з нею
відбувається. Аж якось черниця
почула голос Божий: «Чому ти
засудила український народ?
Я тебе послав в Україну, щоб була
з ним, а ти не захотіла. Тому поверну тебе назад…»
— Я попросила пробачення
Р

Е

К

“

Черниця почула
голос Божий: «Чому ти
засудила український
народ? Я тебе послав
в Україну, щоб була
з ним, а ти не захотіла.
Тому поверну тебе
назад…»

цілковито. Лікарі засвідчили, що сталося чудо. Так Бог зцілив мене і я переїхала в Україну, — розповіла сестра Ліджі.

Закінчення на с. 6
Л

А

М

Головний принцип казкаря — не робити різниці між дітьми і дорослими.

них полонених-заручників. Ну хто
я цьому виснаженому худому

“

Ну хто я цьому
виснаженому худому
солдату зі зламаною
рукою? Вибачте старому
дядькові Лірнику,
не стримався, заплакав,
кинувся обнімати, гладити
по стриженій голівці.

хлопчині зі зламаною рукою? Стоїть самотньо, ошалілий від цього
всього… Ніхто не зустрічає, бо всі
родичі лишилися там, на окупованій території… Вибачте старому
дядькові Лірнику, не стримався, заплакав, кинувся обнімати, гладити
по стриженій голівці. І в нього має
бути в цю мить тато поруч… Оце
найголовніше, що було в цьому
довгому звільненні. Саме це і тримає нас вкупі, дає сили захищатися,
воювати і «волонтерити».

Проживання в номерах
підвищеної комфортності,
всі процедури та клінічні
аналізи, консультації вузьких спеціалістів: терапевта,
кардіолога, невролога, отоларинголога, ендокринолога, гінеколога, травматолога

Б Е З К О Ш Т О В Н І.
549 грн за добу
(один у номері
ері –
609 грн)
н)

» »
«ЦІКАВА»
Закінчення на с. 10

ЗА 21 БЕРЕЗНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

»

А

Cанаторій «Лісова пісня»
Запрошуємо на реабілітацію,
оздоровлення та відпочинок

Людмила ВЛАСЮК

П

у Бога, дала обітницю виконати
Його волю, і уявіть — наступного дня мої аналізи були значно
кращі! За якийсь час одужала

ДАЛА БОГУ ОБІТНИЦЮ —
І ОДУЖАЛА

l АРТБАРИКАДА

«Ми — під обстрілами.
Розкажіть… казку»
Митець пише казки
та виступає з ними. Знімає
для малечі мультики,
ставить вертепи і спектаклі,
співпрацює з відомими
українськими музикантами
та гуртами. Олександрові
Власюку, якого знають більше
як Сашка Лірника, вдалося
відродити жанр розмовної
оповіді. І найдивовижніше
те, що там, де йде війна
і вибухають снаряди, бійці,
усміхаючись слухають його
казки

«Нікого так
я не люблю, як вітра
вітровіння»
Пам’ятна подія...

українці — добрий народ. За неповну добу нам спільно вдалося назбирати 28026,50 грн, це навіть більше,
як розраховували, адже максимальна сума, яка була
потрібна, — 23 999 грн. Надлишок піде також на хорошу справу — було кілька звернень про допомогу…
Люди, ви зробили мій день народження справді святковим…»

На вигляд строгий
і виважений, а скільки
випромінював любові
У владики Ніфонта (на фото) було велике серце.
Серце, в якому тепла вистачало для всіх. Два роки
тому, 22 березня, воно зупинилося…
Людмила ВЛАСЮК

Кожен, хто знав митрополита, хто хоча б раз чув його проповіді, — відчував силу віри, котра назавжди увійшла в душу спогадами. Для мене отець Ніфонт був і залишиться взірцем інтелігентності й найщирішої доброти. Владика часто говорив: «Не
копти, а гори, та горіти потрібно любов’ю, бо вона не згорає».
«Він бачив дитяче серце. Якось у таборі дві години спілкувався з дітьми. Вони його обсідали і не відходили. Знаю з власд
ду, що
щ з малечею важко працювати, бо потрібно весь
ного досвіду,
заба
бавлят З дітьми Ніфонт і сам був дичас забавляти.
тиною, з дорослими
до
— дорослим, а з політиками — політиком», — пригадує отець
Ілля Вишне
Вишневський.
«Чому м
мені хочеться допомагати діЗалиш
тям? Залишившись
сиротою ще в ранньод
му віці, я донині
пам’ятаю кожну людину,
яка дала мені хоча б п’ять копійок або
шматочо хліба, чи хоча б приголубила,
шматочок
поглад
погладила мене по голівці. Це не забуває
бувається
до кінця життя», — слова владики живуть у серцях людсь
ських
і сьогодні.

22 березня відзначається день
пам’яті 40 святих, замучених
у Севастійському озері. Повернення
жайворонка передвіщало тепло,
а зяблика — холод
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 22 березня —
мінлива хмарність, без опадів. Вітер
західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1–6 градусів тепла,
вдень — 10–15 вище нуля. 23-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі 3–8 градусів тепла, вдень —
12–17 вище нуля. 24-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі 1–6 градусів тепла, вдень —
8–13 вище нуля. 25-го, 26-го — мінлива
хмарність, без опадів. Вітер західний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів,
удень — 6–11 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 22 березня було 2014 року —
плюс 21, найхолодніше — 2018-го — мінус 14 градусів.
У Рівному 22 березня ранок буде
хмарним, а вечір обіцяє ясну погоду. Дрібний дощ закінчиться ближче до середини
дня. Більше опадів не очікується. Температура повітря — 4–11 градусів тепла,
23-го — 3–10 вище нуля, 24-го —
4–8 з позначкою «плюс»,
25-го, 26-го — 1–7 градусів тепла.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–06–66.
Р

Цікава
с. 3

Погода

l СИЛА МОЛИТВИ

Фото rkc.zp.ua.

Фото зі сторінки в Instagram
Оксани МАРЧЕНКО.

Студенти 1–4 курсів
майстерно та щиро декламували вірші й уривки з поем класика. Тому
журі мало нелегку місію.
Перше місце виборола першокурсниця
музичного
відділення Соломія Шеретюк
за чуттєво-проникливе
виконання поезії «І мертвим, і живим, і ненародженим…».
Друге
заслужено посіла студентка 3-го курсу відді-

Сонце (схід — 6.07, захід — 18.43, тривалість
дня — 12.36).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Григорій, Семен, Володимир,
Костянтин.
Сонце (схід — 6.04, захід — 18.45, тривалість
дня — 12.41).
Місяць у Стрільці. 20 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Никифор,
ор, Христ
Христина.
тин
и а.

Катерина ЗУБЧУК

Алла ГАЛАБУЗ,
вихователь гуртожитку
Луцького педагогічного
коледжу

24 БЕРЕЗНЯ

25 БЕРЕЗНЯ

Фото із «Фейсбук»-сторінки Ольги ВОЛЯНІК.

Минуло 205 літ від дня народження видатного
сина України Тараса Шевченка, але його
поезія звучить з новою силою. У цьому
переконалася на конкурсі читців «Величне
слово Кобзаря» в гуртожитку Луцького
педагогічного коледжу

23 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.11, захід — 18.40, тривалість
дня — 12.29).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Анастасія, Віктор, Галина, Денис.
Сонце (схід — 6.09, захід — 18.41, тривалість
дня — 12.32).
Місяць у Скорпіоні. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Юхим, Сабіна, Софрон.

Запрошення на весілля через «Фейсбук»:
наші герої дивують і далі

Слово Кобзаря завжди
сучасне

Телефонуйте:
916
116,
66,, +380335595606
+3803355955606
+
+380967983221, +380505428916,
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 21 березня:
Дружина
Медведчука
і кума Путіна
вважає, що
українська –
мова тих,
«хто миє
туалети». Чи
прийде до неї
Нацкорпус?

Черниця з Індії
подає руку
ку тим
українцям,
ям,
які в біді

Сашко Лірник: «Казка
потрібна не тільки дітям,
а й солдатам під обстрілами»

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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МОРАЛЬНІ АВТОРИТЕТИ НАЦІЇ
ПІДТРИМУЮТЬ ПОРОШЕНКА
Представники групи «1 грудня», меджліс
кримськотатарського народу, Всеукраїнське
країнське
товариство репресованих та інші інтелектуали
електуали
закликають патріотів об’єднатися навколо
ло Президента
На 28-му році Незалежності й шостому році війни з Росією від
и саме існування
результату президентських виборів може залежати
української державності. Тому з наближенням 31 березня про
підтримку Петра Порошенка, який єдиний з усіх кандидатів
ндидатів довів свою
спроможність протистояти агресору, заявляє все більше
ільше відомих
людей: письменники, науковці, діячі культури та мистецтва
истецтва тощо
Марина БІЛОКРИЦЬКА

роти
нинішнього очільника країни
об’єдналися
всі антиукраїнські сили: путінська Росія, її п’ята колона
та олігархат в Україні. Їхнім
гаслом стали слова Путіна
«…хто завгодно, тільки не Порошенко». А у відповідь маємо
сказати: тільки Порошенко!» —
наголошується в заяві Всеукраїнського товариства політв’язнів
і репресованих. Його учасники
закликають усіх патріотів «не
розсіювати сили, а об’єднатися навколо курсу чинного Президента на вступ у Євросоюз
і НАТО».
Підтримав Петра Олексійовича і меджліс кримськотатарського народу, який саме
на Порошенка покладає надії
щодо повернення Криму.
Та одним із найгучніших
стало звернення представників Ініціативної групи «Першого грудня». Визнані моральні авторитети нації, які
до неї входять, ніколи раніше
не закликали голосувати

«П

за конкретного кандидата.
«Виклик, що його приготувала історія, вкрай суворий: або ми доведемо собі
й іншим, що стали сильною
нацією і здатні досягати
великих цілей, або капітулюємо як держава, здавшись
на милість ворогам зовнішнім і внутрішнім», — наголошується у зверненні, під
яким підписалися В’ячеслав
Брюховецький, Іван Дзюба,
Йосип Зісельс, Мирослав
Маринович, Володимир Панченко, Вадим Скуратівський,
Юрій Щербак, Ігор Юхновський та Ярослав Яцків.
Інтелектуали попереджають: зараз найважливіше — захистити суверенітет
України. «Буде безпека, буде
незалежність країни — буде
все решта», — зауважив
на прес-конференції Йосип
Зісельс.
«Ми вважаємо, що
сьогодні саме Петро Олексійович може якнайкраще
гарантувати безпеку держави. З урахуванням цього ми

Фото prezidеnt.gov.ua.

й зробили свій вибір: 31 березня, а потім, за потреби,
і в другому турі підтримаємо
Порошенка», — зазначають
підписанти заяви.
І нагадують, як багато
чинний Президент зробив

інтелектуали.
При цьому вони аж ніяк
не ідеалізують Порошенка,
нагадуючи йому про «половинчастість у боротьбі
з корупцією, реформуванні
правоохоронної й судової

мені Петро Порошенко? Ні.
« ЧиАлеподобається
він — єдиний, хто може врятувати
ситуацію і зупинити агресію Росії,
яка прагне розширити її на увесь світ.
для національної безпеки,
підвищення авторитету України у світі, розвитку національної самоідентичності й
культури. «Нам прикро, що
в кривих дзеркалах перегонів
ці важливі здобутки зазнають спотворень», — кажуть

»

систем» тощо.
«Після Революції гідності
ми двічі зустрічалися з Президентом Порошенком.
Це була дуже гостра, а іноді
й не надто приємна розмова,
бо ми критикували його за ті
негаразди, які бачили, —

розповів Зісельс. — Але
головне — що з ним можна
розмовляти».
«Чи подобається мені Петро Порошенко? Ні. Але він —
єдиний, хто може врятувати
ситуацію і зупинити агресію
Росії, яка прагне розширити
її на увесь світ, — відверто
сказав літературознавець
і відомий публіцист Вадим
Скуратівський. — Його
найбільшим досягненням
є те, що Україна досі існує.
Тому я — рішуче за добродія
Порошенка».
Підписанти звернення
підкреслили, що, підтримуючи чинного Президента, «розраховують на його
здатність врахувати досвід
керівництва державою
в екстремальних обставинах
і виправити помилки минулих
років».
«Визнаймо об’єктивно, що деякі тенденції
та здобутки останніх років
так чи інакше пов’язані
з іменем Президента Петра Порошенка: зміцнення
обороноздатності країни,
налагодження її міжнародних відносин, «безвіз»,
створення помісної Православної церкви України,
невеличкі поки що зрушення в економіці — за умов
війни! — та перші виходи
на європейські ринки. Все
це має бути утверджене й
продовжене», — наголошує
Герой України, академік
Іван Дзюба. «Тому, незважаючи на критичне ставлення до окремих аспектів
діяльності чинного глави
держави, на президентських
виборах-2019 я голосуватиму за кандидатуру Петра
Олексійовича Порошенка», — підсумовує визнаний
інтелектуал.
І закликає «усіх, хто хоче
обнадійливої перспективи
для України», підтримати
його вибір. n

n Позиція
Реформа соціального
забезпечення, відновлення
миру, звільнення територій
та надання громадянам права
обирати й відкликати суддів
та правоохоронців на місцях —
такі амбітні плани озвучив
кандидат у Президенти під
час візиту до Луцька

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО:
«Настав час обрати Президента,
який захищає українців»
Фото прес-служби ГПР «Справедливість».

Леонід ОЛІЙНИК

алентин
Наливайченко
каже, що нині більшість
українців відчувають себе
незахищеними, адже чинна
влада згадала про них лише
напередодні виборів. А глава
держави, за словами політика,
витратив на агітацію вдвічі більше, ніж виплачено субсидій минулого місяця.
На зустрічі з керівником
громадсько-політичного руху
«Справедливість» Валентином
Наливайченком в обласному
центрі були присутні ветерани
АТО. Вони цікавилися, яким він
бачить шлях завершення цього
конфлікту.
«Паралельно із посиленням
українського війська терміново
після виборів необхідно укласти нові дієві міжнародні угоди,
які передбачають примус і тиск

В

Волинські прихильники політика впевнені, що це світлина з майбутнім Президентом.

на агресора, щоб вивів свої
війська і спецслужби з українських територій», — заявив
кандидат. Він вважає, що сприяти деокупації має комплекс
заходів, серед яких — технічне
переоснащення війська, запуск
на повну потужність підприємств оборонної промисловос-

ті, соціальний захист військових
і створення Добровольчої української армії за традиціями УПА.
Під час спілкування з волинянами Валентин Олександрович розповів про зворушливу зустріч у Кропивницькому
із дітьми з інвалідністю, які просили політика їх захистити. Він

наголосив, що першочергово
на посту Президента вимагатиме ухвалення нового Кодексу соціального забезпечення,
який гарантуватиме достойні
пенсії, субсидії, допомоги громадянам. А за невиконання цих
законів чиновники нестимуть
кримінальну відповідальність.

Він вважає, що нині українців потрібно оберігати не лише
від зовнішнього, а й від внутрішнього агресора, яким,
на переконання кандидата, є
корупція. Для цього обіцяє відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у владі, а народні гроші,
вкрадені на війні, повернути
у бюджет. Валентин Наливайченко наголосив, що, подолавши цього ворога, Україна
відновить рух до ЄС. Адже,
за його словами, він неодноразово зустрічався з європейськими дипломатами, які
одностайно стверджували, що
продажність вітчизняних посадовців — основна перешкода
на шляху інтеграції.
Водночас політик запевнив, що, впроваджуючи комфортні умови ведення бізнесу,
надаючи підприємцям дешеві
кредити, уряд за Президента
Наливайченка створить нові
робочі місця і поверне українців із заробітків додому.
За його словами, нам не потрібно втікати до Європи,
бо там високі стандарти медицини, освіти, соціального захисту — ми здатні забезпечити
їх в Україні. n
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«Обіймаю міцно, цілую.
До зустрічі в Україні. Юля»
В інтернеті оприлюднили таємну розмову Тимошенко
з Коломойським
Незважаючи на підтримку скандального
олігарха-втікача, Леді Ю. втрачає шанси на вихід
у другий тур

Фото obozrevatel.com.

Ірина ДОЛІНЧУК

ара учасників другого туру президентських виборів визначилася майже напевно:
це Володимир Зеленський
і Петро Порошенко. Як показало опитування, проведене 5–10 березня Центром
соціальних і маркетингових досліджень «Социс»,
за шоумена готові проголосувати 21,3% українців,
які точно підуть на вибори,
за чинного главу держави —
15,1%. Юлія Тимошенко відстає дедалі більше — в неї
11,4%.
Напередодні
виборів
промовистими є й інші цифри. Найбільше опитаних —
23,9% — переконані, що
переможе
Порошенко.
На Зеленського ставлять
19,3%, а в успіх Юлі 31 березня вірять лише 13,2%.
Як видно, люди розчарувалися в Тимошенко. Черговим ударом по її рейтингу
стала телефонна розмова,
запис якої оприлюднив британський сайт LiveLeaks,
а за ним — і численні українські видання: пані Юлія вітає
з недавнім днем народження олігарха Ігоря Коломойського, який переховується
в Ізраїлі.
«Я знаю, тобі зараз нелегко… — звертається Тимошенко до іменинника. —
Хочу подякувати в твій день
народження тобі за все.
І за те, що ти можеш бути
справжнім другом і справжнім партнером у всіх найважливіших справах. Я про-

П

сто хочу сказати, що дуже
це ціную. І хочу, щоб Господь дав тобі в цьому житті
все, про що ти мрієш… Щоб
тебе залишили в спокої», —
каже жінка російською мовою, однак таким упізнаваним солодким голосом.
«Дякую! Але ми поки
нашої мети не доб’ємося — ми ж не заспокоїмося», — відповідає чоловік
з не менш характерною інтонацією.
Юля «обнімаєт крєпєнько» і «цілує», закликаючи Коломойського «триматися».
Той висловлює сподівання, що «скоро побачимося».
Ігор Валерійович відомий звичкою записувати
«пікантні» розмови та «засвічувати» їх у власних інтересах. Подейкують, у цьому випадку Коломойський
послав сигнал: він впевнений у собі і скоро буде «царювати» в Україні.
ЗМІ повідомляли про
щонайменше три очні зустрічі Тимошенко і Коломойського за минулий рік:
ще в Женеві, вже в Ізраїлі
та у Варшаві. Фотокамери зафіксували, що у варшавському готелі на переговорах із олігархом був
присутній заступник голови «Батьківщини», нардеп
і політтехнолог Олександр
Абдуллін. «Присутність Абдулліна свідчить, що мова
йшла вже не про концептуальні питання «товаришувати — не товаришувати», а про цілком технічну
програму агітаційних захо-

виборах Президента одіозний Коломойський
« Напідтримує
одночасно Зеленського
і Юлю.
»
дів», — робив тоді висновок
політексперт Тарас Чорновіл.
Зрозуміло, що передвиборчий союз Тимошенко–Коломойський укладено
не з ідеологічних міркувань
(їх у Леді Ю просто немає),
а з огляду на обопільні інтереси, зокрема в бізнесі.
За допомогою Тимошенко Ігор Валерійович намагається «відіграти» два
найбільші активи в Україні,
які наповнювали його кишеню та які він втратив після
Майдану: націоналізований
ПриватБанк і ПАТ «Укрнафта», де Коломойський позбувся вирішального впливу
на директорат. На виборах
очільника держави він підтримує одночасно Зеленського і Юлю, яка могла б

бути прем’єр-міністром при
президенті-шоумені.
Політичне союзництво
Тимошенко й Коломойського — звична справа
для двох вихідців із Дніпра. У 1990-х роках вони
паралельно вели бізнес
у співпраці з Павлом Лазаренком. Коли у 2005-му
Юля стала прем’єр-міністром, то підтримала групу
«Приват» у боротьбі за Нікопольський феросплавний
завод — кажуть, не безкорисливо, а після того, як Коломойський
розплатився
з нею за Південний ГЗК.
За власним зізнанням
І.К., він докладав «певні зусилля», щоб Ю.Т. повторно
очолила уряд у 2007 році.
І недарма. Прем’єр-міністр
Тимошенко
посприяла,

аби Коломойський, який
контролював 42% у ПАТ
«Укрнафта» (це найбільша
нафтодобувна
компанія
України), зміг призначати
в ній свій менеджмент. Таким чином, держава, маючи
50%+1 акцію «Укрнафти»,
віддала цю золоту жилу
на відкуп одному олігарху. Про це заявляв ще тоді
журналіст Сергій Лещенко,
вимагаючи повернути контроль в «Укрнафті» державі.
Станом на 2015 рік заборгованість компанії перед
держбюджетом
сягнула
10 млрд гривень.
Підтримку Коломойського (і не лише інформаційну) Тимошенко має і зараз.
Тому й обіймає його «крєпєнько».
Але, як свідчить соціологія, сприяння олігарха не допомагає ветеранці політичної сцени підняти рейтинг.
Проти неї грають численні
скандали. Так, програма
розслідувачів Дениса Бігуса
встановила, що у 2018 році
мільйони гривень для партії Тимошенко в порушення
закону перераховувалися
через підставних осіб: манікюрниць, водіїв, касирок.
СБУ викрила «піраміду»
підкупу, завдяки якій штаби Юлі планували залучити
на свій бік сотні тисяч додаткових голосів. Цією мережею керували російські
політтехнологи і нардеп
із «Батьківщини» Валерій
Дубіль. Той же Дубіль виявився замішаний у спробі дати хабара у 5 млн грн
депутатові Юрію Тимошенку, аби він знявся з виборів
і не відбирав в однофамільниці дорогоцінні відсотки.
А ще ж Генпрокуратура
стверджує, що до вбивства
громадської діячки Катерини Гандзюк причетний голова Херсонської облради від
партії Тимошенко Владислав Мангер.
З таким набором «чеснот» не дивно, що підтримка Леді Ю. падає, незважаючи на «обнімашки»
Коломойського. І єдиний
рейтинг, який вона очолює, — це «рейтинг брехні»,
порахований аналітиками
VoxCheck на базі висловлювань політиків протягом
року. n

n Пульс дня

ПІДЛІТОК ПІД… ДОМАШНІМ
АРЕШТОМ
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої
прокуратури здійснює процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням у кримінальному
провадженні про вчинення вимагань 14-річним
мешканцем шахтарського міста

ТРАВМИ ВИЯВИЛИСЯ
СМЕРТЕЛЬНИМИ
Позавчора на автодорозі в селі
Софіївка Горохівського району
сталася дорожньо-транспортна
пригода, внаслідок якої загинув
пішохід

Наталка МУРАХЕВИЧ

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

вересні 2018 року неповнолітній перестрів чотирьох
школярів неподалік від навчального закладу та, погрожуючи розправою, вимагав до визначеного терміну принести йому 550 гривень. В одного з учнів він одразу відібрав мобільний телефон. Згодом діти віддали йому
ще 300 гривень та годинник. А торік у листопаді зловмисник
перестрів учня ще однієї школи та, лякаючи побиттям, вимагав 600 гривень. Перелякана дитина принесла кошти, правда, на сотню менше.
Тепер неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього
арешту з 18.00 до 07.00. n

а кермом автомобіля «Мерседес Бенц» перебував 55-літній
житель Львівської області.
Водій наїхав на 33-річного місцевого
мешканця, який у стані алкогольного
сп’яніння переходив проїжджу частину. Попередньо встановлено, що
потерпілий рухався за межами
пішохідного переходу. Він загинув
на місці. Триває досудове розслідування. n

У

З

ЗАКУРИВ...
І ЛІГ СПАТИ
18 березня у селі Журавлина
Володимирецького району на Рівненщині
в приватному господарстві сталося
загорання
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а повідомленням прес-служби рятувальників, вогнем знищено матрац, пошкоджено речі домашнього вжитку, внутрішнє
оздоблення кімнати. На місці пожежі, ймовірна причина якої — куріння в ліжку, виявлено
мертве тіло 52-літнього власника помешкання.
Головне управління Державної служби
з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області застерігає бути обережним під
час куріння та дотримуватися правил поведінки з вогнем у побуті. n
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Юрій ПАВЛЕНКО:

«Україні потрібен мир, припинення тарифного знущання
над людьми та справедливе пенсійне забезпечення»
Фото Тетяни РЕЛІЩУК.

Ті, хто зараз при владі, грабують українців
та наживаються на тарифах. Про це заявив народний
депутат Юрій Павленко (на фото) під час спілкування
з виборцями в Локачинському районі Волині.
Парламентар зустрівся із місцевими мешканцями
в тутешньому клубі та побував у районній лікарні
Тетяна РЕЛІЩУК

ПЕНСІЇ, ТАРИФИ
ТА ВІДСУТНІСТЬ РОБОТИ

Найбільш болючі питання,
які турбують локачинців, —
це соціальні виплати, зарплати,
ціни на газ, працевлаштування
та незрозумілі для простих людей реформи, які так активно
впроваджує держава. Нарікають: попри те, що в Локачах є
своє газове родовище, платять місцеві за блакитне паливо нарівні з усією країною. Тож
із зарплатою в 4–5 тисяч гривень, яку вони отримують тут,
у районному центрі, змушені
викладати за газ мало не всі зароблені гроші.
Юрій Павленко локачинців
розуміє. Каже: влада цінами
і тарифами хоче просто знищити людей. «Плату за тепло
підняли в 13 разів. Усі тарифи
на ЖК-послуги збільшилися
в середньому в 7 разів. Нинішня влада, коли брала кредит
у МВФ, взяла зобов’язання
підвищити тарифи, а от як будуть при цьому почуватися
люди, її не цікавить. Так робити
не можна. Коли країна стає повністю залежною від зовнішнього
фінансування — це абсолютно
неприйнятна ситуація. Саме
тому кандидат у Президенти
Юрій Бойко наголошує, що потрібно обов’язково переглянути
стосунки з МВФ. І загалом у пи-

таннях майбутнього держави
керуватися виключно економічним прагматизмом, діяти так,
як це вигідно Україні», — наголосив Юрій Павленко.
У свою чергу люди скаржаться: через невисокі зарплати змушені їхати на заробітки
до сусідньої Польщі та працювати там по 14 годин на добу.
«За місяць такої роботи
на польського фермера можна заробити 15 тисяч гривень.
А це для нас великі гроші. Бо
тут щось знайти дуже складно,
та й платять копійки. От пенсіонерам, що пропрацювали все
життя, уряд кинув подачку —
і що з нею робити?» — питають
у народного депутата.
Юрій Павленко пояснює:
у законодавстві чітко вказано, що пенсія повинна переглядатися і перераховуватися
кожні 2 роки. Але з 2014-го цей
процес заморожений. А вже перед виборами почали піднімати
пенсії, які підвищенням назвати
важко, бо інфляція одразу все
з’їла.
«Свого часу під час роботи в уряді ми визначили, що
необхідно 15 років стажу для
мінімального пенсійного забезпечення. Проте депутати від
так званої коаліції підтримали
Пенсійну реформу, запропоновану урядом, в результаті якої
обов’язковий стаж підвищили
до 35 літ, а коефіцієнт страхового стажу знизили. Субсидії,

які хоч якось допомагали зводити кінці з кінцями, скоротили.
Державний контроль за цінами
ліквідували. От і виживай як хочеш! За таких умов в Україні
скоро нікому буде працювати,
а вже коли й дотягнеш до пенсії, то далі йти тільки на цвинтар», — зазначив Юрій Павленко.
Не оминула мешканців району і церковна проблема. Зокрема, люди розповідають, що
у селах Маньків та Холопичі
церкву захопили ті, хто ніколи
не ходив до храму.
«Мені 72 роки, я в той храм
сама ходила, дітей водила, онуків, а зараз молюся під церковним парканом, — зі сльозами
розповідає місцева мешканка
Валентина Левчук. — Замість
того, аби закінчити війну на Сході, влада розв’язує війну між селами». Жінка каже: люди не можуть навіть зайти помолитися
в храм, бо на дверях замки.
Юрій Павленко зазначає:
держава не повинна втруча-

тися в церковні справи. Адже
свобода віросповідання — одне
із прав українців, яке закріплене
в Конституції. «Створення нової церкви зробили під вибори.
Не Президент має сидіти за кафедрою нової церкви. Рішення
про створення помісної церкви
мають приймати віряни, церковні громади та священнослужителі, але не влада», — підкреслює нардеп.
Він додав, що планує зустрітися із єпископом Волинським
і Луцьким Нафанаїлом та спробує разом із ним напрацювати
рішення щодо захисту церковних громад та правового вирішення цих питань.
(НЕ)МЕДИЧНА РЕФОРМА

У рамках поїздки на Волинь
народний депутат побував і в
Локачинській районній лікарні.
У ході зустрічі з її працівниками
нардеп оглянув заклад та відділення, а також поспілкувався
із медиками.
Юрій Павленко перекона-

ний, що будь-яка реформа повинна починатися з доступності, швидкості та якості надання
послуг. Але для втілення цих
завдань у життя має бути відповідне фінансове забезпечення.
Натомість і на цьому нинішня
влада економить.
Як розповів головний лікар Локачинського районного
центру первинної медико-санітарної допомоги Владислав
Магновський, через низькі
зарплати у Локачинській районній лікарні бракує фахівців —
22 тисячі мешканців повинні обслуговувати 10 сімейних лікарів.
Проте зараз тут лише 6 медиків.
«Після закінчення інтернатури молоді фахівці не хочуть іти
працювати в таких умовах і на те
фінансове забезпечення, яке є
зараз, — розповідає Владислав
Магновський. — Максимальна
відстань між населеними пунктами — 10 кілометрів. Щоби
надати допомогу жителям сіл,
потрібен автомобіль, але їх
бракує. І так в усьому — нічого
не вистачає: ні кваліфікованих
спеціалістів, ні сучасного медичного забезпечення, ні грошей… Дуже важко, але попри
все людей лікуємо — це наш
обов’язок», — зазначає Владислав Магновський.
За словами народного депутата, від таких псевдореформ
влади страждають і люди, і держава. Переконаний: нинішню
ситуацію можна змінити, але
для цього треба не залишатися
байдужими і зробити правильний вибір.
«Позиція кандидата в Президенти Юрія Бойка та його команди — мир і подолання бідності. І перше, що буде зроблено
після перемоги на виборах, —
це зупинено війну, скасовано
всі антилюдські реформи, встановлені справедливі та обґрунтовані тарифи, економіка почне
працювати на підвищення добробуту людей», — наголосив
опозиційний політик. n

n Точка зору
Фото прес-служби ВО «Батьківщина».

Олександра КУЖЕЛЬ:
«Держава має сприяти
вітчизняному виробникові»

Зустріч із представниками малого
і середнього бізнесу, що відбулася
в Луцьку, парламентар провела
у форматі запитань і відповідей
Євгенія СОМОВА

лександра Кужель дискутувала
з фермерами і підприємцями,
роз’яснювала податкове законодавство, розповідала, що вдалося
зробити їй та фракції ВО «Батьківщина»
у парламенті для захисту їхніх інтересів.

О

Зазначила, що у керівництва країни відсутня державницька позиція щодо людей, котрі творять економіку, наповнюють
бюджет і дають робочі місця українцям.
«Нинішній владі малий бізнес не потрібний, вона хоче його знищити», — наголосила вона.
Пані Олександра тривалий час очолювала Комітет із питань підприємництва у Верховній Раді, а тепер — заступник його голови. Тож добре знає
проблеми малого і середнього бізнесу.
А їх чимало. Одна з них, наголошували
волинські підприємці й фермери, — непомірний податковий прес, незрозумілі
стягнення до державної казни. «Хочемо
32 непотрібні податки забрати», — сказала політик, розкритикувавши недолугий Закон про податок на нерухомість. За її словами, в усьому світі він
платиться не з розміру майна, а з його
ціни. Фракція ВО «Батьківщина» пропонує відмовитися від єдиного соціального внеску, а також податку на додану
вартість, завозити імпортне обладнання
для виробництва без нього, відновити надання позик бізнесу на пільгових

умовах. «Відсоткова ставка не повинна
перевищувати 3–4%», — заявила вона,
наголосивши, що нині в Європі кредити
на відкриття бізнесу, розвиток виробництва дають під нуль процентів.
Волинські підприємці порушили і болючу для них проблему введення касових

Хочемо 32 непотрібні
« —податки
забрати, — сказала
політик.
»
апаратів, а також контрабандного ввезення імпортних товарів, що робить їхню
продукцію неконкурентоздатною, зокрема вживаних речей. На цьому бізнесі, переконана Олександра Кужель, заробляють усі, хто при владі. Тим часом держава
має захищати вітчизняного виробника
і всіляко йому сприяти.
Не обійшли на зустрічі й проблем
захмарної вартості енергоносіїв. Тиждень тому, повідомила нардеп, фракція
ВО «Батьківщина» доопрацювала розділ

законопроекту, що стосується цього.
«Собівартість добування українського
газу — 90 доларів за тисячу кубометрів.
«Нафтогаз» купує його по 1680 грн! —
обурювалася політик. — Рентабельність
становить 6 тисяч відсотків. Куди вона
йде? Кажуть, що хочуть відкрити нові
свердловини. Але всі вони віддані в приватні руки». За її словами, газ продають
за кордон, а звідти ми отримуємо його
за значно вищою ціною. Електроенергетика — ще одна монополія, на якій заробляє Петро Порошенко і його оточення.
Політик повідомила: коли приймали Закон про ринок електроенергії, Президент забрав з нього атомну енергетику.
«Вона найдешевша, а тому її продають
за кордон, — зазначила пані Олександра, — а нам Ахметов продає вдвічі дорожче. Забрали і нічний режим оплати.
А це вдарило по хлібозаводах, інших підприємствах». Ще одна монополія, котру
необхідно зруйнувати, — тепло. Ми сьогодні сплачуємо за нього стільки, наче
вугілля, що використовується для його
виробництва, прийшло з Африки.
Насамкінець Олександра Кужель,
розкритикувавши фінансові афери під
егідою Національного банку, в результаті
яких пересічні українці та бізнес втратили
більш як 400 мільярдів депозитів і заставного майна, пояснила, чому підтримує
керівника ВО «Батьківщина»: «Я не тому
з Тимошенко, що вона лідирує, а тому, що
тільки з нею можна щось зробити для
держави, вона хоче увійти в історію України як людина, яка її врятує». n
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ТРЕБА, ЩОБ У ВЛАДІ БУЛИ ЧЕСНІ ЛЮДИ
Знані волиняни гуртуються задля підтримки Анатолія Гриценка
на виборах Президента України, адже об’єднання – це той
ключовий момент, який може нарешті привести до влади
чесних людей, а мародерів усунути від управління державою

Анатолій ГРИЦЕНКО:
«МИ ЗВІЛЬНИМО УКРАЇНУ ВІД ВЛАДИ
МАРОДЕРІВ!»
У війну тих, хто наживався на смерті та грабунку, розстрілювали на місці. Такими
є закони воєнного часу. Але як бути в Україні, де мародерами виявилася владна
верхівка? Вже майже місяць у державі не вщухає «оборонний скандал», про який
стало відомо завдяки журналістам. 25 лютого видання «Bihus.info» оприлюднило
першу частину розслідування, яке викрило корупційні оборудки у питанні
закупівлі техніки для української армії. У ньому було задіяне найближче оточення
Президента Петра Порошенка
Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ

ЗАКУПІВЛІ НА КРОВІ

Корупційна афера тривала з 2014 року. За даними журналістів Bihus.info, курував цей процес
заступник секретаря РНБО та бізнес-партнер чинного президента Олег Гладковський. Донедавна
він мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014-му
змінив його на прізвище матері. Журналісти
з’ясували, що Свинарчуку-Гладковському-старшому «допомагав» розкрадати армію його син
Ігор. 22-річний Гладковський-молодший разом
із партнерами організував постачання куплених
у фірм-»прокладок» контрабандних російських
деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2–4 рази, а іноді
сума переплат сягала 7(!) разів. Керівництво
«Укроборонпрому» знало про оборудки і давало
на них згоду. Збитки в результаті схем в оборонній сфері в період з 2014-го по 2017 рік становлять 1 млрд гривень.
4 березня Петро Порошенко звільнив Олега
Гладковського з посади заступника секретаря
РНБО. А ще за тиждень вийшла третя, остання

має бути все, окрім
« Розсекречене
нових розробок, частка яких
у загальному обсязі інформації
не перевищує 5%. От тоді буде
видно: що, у кого і за скільки
купується для армії.

»

серія про розкрадання в процесі закупівель техніки для ЗСУ командою Гладковського-Свинарчука. Журналісти Bihus.info оприлюднили факти,
які засвідчують: у схемі «оборонки» задіяні абсолютно всі слідчі органи, ДФС, Генпрокуратура
і навіть окремі посадовці новоствореного НАБУ,
яке, власне, і мало б викривати корупцію серед
посадовців на найвищому державному рівні.
Ця частина розслідування вразила суспільство
найбільше. Оскільки стало зрозуміло, що про
схему розкрадання армії правоохоронним органам було відомо ще з 2015 року, були навіть
відкриті численні кримінальні справи. Але через
хабарі від злочинного угруповання Гладковського, справи закривались або не розслідувались,
саме тому вони й не потрапляли до суду.
Після виходу розслідування Bihus.info, всі перелічені правоохоронні органи почали запевняти
суспільство, що кримінальні справи щодо Гладковського та його подільників були на фінальній стадії розслідування, і ось-ось мали б бути
завершені. А ще — скаржились на недосконале
законодавство. Втім, суспільство їм не повірило.
«Вкрали хто? Гладковський-Свинарчук із сином-мажором і вся їхня шайка. Вони не гребують співпрацею з ворогом, використовують
владу для особистого збагачення, хизуються
власною безкарністю. Хтось може уявити, що
Президент цього не знав? Ніхто. Значить «в
теме и в доле». Хтось може сподіватися, що Генеральний прокурор, кум президента, притягне
їх до відповідальності?» — ставить риторичне
питання кандидат у президенти Анатолій Гриценко. Він наголосив, що чинний глава держа-

ви не міг не знати про схеми розкрадання під
час закупівель техніки та запчастин для армії.
«Президент має наглядовий орган над «Укроборонпромом», у який за законодавством входить
5 представників. Троє з них — це президентські
люди. І керівник призначений його указом. Він
усе знав! Навіть якби він не був бізнес-партнером цього Гладковського-Свинарчука. У мене
таке відчуття — рука руку миє. Ця мародерська
історія при цій владі не завершиться, вона буде
прикривати дуже довго», — прогнозує Анатолій
Гриценко.
На його думку, всі фігуранти корупційної
схеми з постачання контрабандних запчастин
концерну «Укроборонпром» мають отримати
пожиттєві строки без права амністії та з конфіскацією майна. Кричуща корупція в оборонці, про
яку стало відомо завдяки журналістам із Bihus.
info, — це не просто злочин. Це вбивство солдатів на фронті, вбивство нашої державності, додає
Гриценко.
«Це доказ того, що влада не прагла і не прагне завершувати війну. Адже війна стала для неї
бізнесом. Поки будуть правити мародери, заробляти на крові – не буде єдності, сильної економіки, сильної гуманітарної сфери. Війна зводиться до пацанів, які сидять в окопах і гинуть, а ця
влада буде списувати свою імпотенцію у вичищенні корупції і казати, що то Путін», — переконаний Анатолій Гриценко.
ЯК ЗНИЩИТИ КОРУПЦІЮ У ВПК

Першим кроком, який у майбутньому унеможливить корупцію в «Укроборонпромі», повинне стати, на думку Гриценка, розсекречення
державного оборонного замовлення. Розсекречене має бути все, окрім нових розробок, частка
яких у загальному обсязі інформації не перевищує 5%. От тоді буде видно: що, у кого і за скільки купується для армії. Зараз ці дані засекречуються не стільки від Путіна, скільки від українців,
щоб корупціонери могли завищувати ціни.
Країна має винести важливі уроки з цієї історії, переконаний кандидат у президенти України
Анатолій Гриценко. «Ми повинні дивитися вперед, і люди із відчуття пригніченості мають вийти в позитивну перспективу. Що треба зробити?
«Укроборонпром» — це не весь оборонно-промисловий комплекс, це тільки його частина.
Зараз завдяки нашим волонтерам, добровольцям утворився приватний сектор у виробництві,
в модернізації, взагалі в інноваціях у зброї. Його
треба додати до того державного сектору, який
залишився у спадок від Радянського Союзу і додатково був утворений Україною — це понад
100 підприємств, конструкторських, науково-дослідних установ», — сказав Анатолій Гриценко.
Він додав, що на оборонну промисловість
потрібно дивитись не лише як на спосіб забезпечення армії, розвідки, МВС, СБУ технікою
та озброєнням, а як на потужний драйвер майбутнього України. Всі ці зміни зможе реалізувати тільки чесний президент, який служитиме
людям, а не зароблятиме на війні. Тільки він
зможе покласти край владі мародерів і притягнути їх до відповідальності за скоєні злочини.
Отже, саме день 31 березня 2019 року може
стати днем звільнення України від влади мародерів!

Меморандум щодо підтримки Гриценка
Анатолія Степановича – єдиного кандидата
від демократичної опозиції
Цим меморандумом ми стверджуємо, що прагнемо жити в чесній, справедливій та прогресивній країні.
Сьогодні Україна знову стоїть на порозі історичного вибору.
Для нас цей вибір є однозначним і явним: ми – за чесність у владі.
Бо якщо будуть чесні при владі, держава матиме кошти на освіту й
медицину, на культуру й армію. Якщо будуть чесні закупівлі – матимемо якісні ліки. Якщо будуть чесні професіонали в кожній сфері
– матимемо освічених людей і справедливі тарифи. Буде чесний
суд – матимемо захищену власність і права людей. Будуть чесні
командири – матимемо забезпечених солдатів та мир і спокій у
країні.
Переконані, що настав час українцям об’єднатись проти корупції, бідності, розчарування. Настав час встати з колін, гідно підняти
голову та оживити «славу України», як писав Кобзар.
Але все можливе тоді, коли нація матиме спільні цінності, спільну
місію, спільне бачення розвитку. Роками ми у наших сферах працюємо задля зміцнення країни. Ми досягли чимало. Але тієї людини,
того лідера, який об’єднає всіх і поведе за собою абсолютно різних
за вподобаннями, поглядами, віросповіданням громадян, – ми досі
не обрали.
Анатолій Гриценко відповідає всім якостям, що мають бути не
просто в політика чи Президента, а в справжнього державного діяча, який «думає про майбутнє». Це людина, яка тримає слово, має
професійну команду і балотується лише на один термін, бо переконана: за цей час можна навести лад в країні і дати простір молодим.
Ми спостерігаємо за його політичним ростом і бачимо, що він
ніколи не крав, не був помічений у корупції, не приводив у владу
«кумів». Показово: Анатолій Гриценко як прийшов полковником у
Міністерство, так і пішов звідти у званні полковника. Саме незалежність від олігархів і корупції якісно вирізняє цього кандидата з-поміж
інших.
Ми віримо і знаємо, що чесних більше. І ці чесні люди мають сказати своє тверде «так» 31 березня 2019 року!
З повагою до волинян:
Дмитро ГОЛОВЕНКО – видавець, багаторічний очільник Волинської
обласної друкарні, довірена особа Анатолія Гриценка у 22-му окрузі з
центром у м. Луцьку,
Ярослав КАШУБА – боєць спецпідрозділу «Світязь»,
військовий,
Анатолій СИЛЮК – директор Волинського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України, фахівець у галузі музейної справи,
Федір КОШЕЛЬ – багаторічний керівник управління охорони здоров’я
Луцької міської ради, заступник голови правління ГО лікарняна каса «Допоможемо собі»,
Павло КОВАЛЬСЬКИЙ – учасник АТО, боєць, спортсмен, волонтер,
Орест АНДРУСЕНКО – відомий лікар-онколог, хірург із 40-літнім стажем, багаторічний очільник Волинського обласного онкодиспансеру,
Леонід МІЛІЩУК – багаторічний голова Луцького міськрайонного
суду, викладач,
Віктор ДАВИДЮК – викладач,
Сергій КАЛУШ – освітянин,
Анатолій ГОЛОВСЬКИЙ — учитель, директор школи, начальник відділу
освіти Луцького району, багаторічний директор педучилища,
відомі правоохоронці, полковники: Василь ЖИВКО,
Володимир БУРАВСЬКИЙ, Сергій ШЕЛЕПІН,
Сергій АФАНАСЬЄВ, Микола БАНДУРА, Антон ЦІСАРУК,
Анатолій ФЕДІК, Василь КУЦЬ,
Володимир КРАСУЛЯ — ГО «Волинські патріоти»,
Володимир ПРИСЯЖНЮК — ГО «Волинська Січ Війська Запорізького»,
Віктор ФЕДОСЮК — директор видавництва «Ініціал». n
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Чи мають технікуми
і коледжі майбутнє?
Фото прес-служби партії УКРОП.

100 тисяч наших громадян
щомісяця їдуть за кордон
у пошуках роботи — такі
офіційні дані вітчизняного
МЗС. Як повідомляє
Міжнародна організація
праці, рівень безробіття
в Україні 9,7%, тоді
як у Європі цей показник —
7,4%. І це лише
офіційна статистика.
Головна причина такого
стану — дисбаланс між
підготовкою фахівців
і їхньою затребуваністю
на ринку праці
Соломія ДОБРОЛЮБОВА

Д

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ?

Ірина Констанкевич наголошує:
закон відкриває нові можливості
і для учнів старшої школи, і для тих,
хто хотів би навчатися в університеті. «Законопроект урегульовує відповідно до суспільних змін
навчання в коледжах і технікумах,
але не лише внутрішньо це перебудовує, він відкриває можливості
для розвитку цих закладів, — роз-

Ірина Констанкевич: «Мета законопроекту – підготувати фахівця, який
зможе знайти роботу у своїй громаді».
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ругий рік Україна живе за новим Законом «Про освіту».
Саме у ньому задекларовані
масштабні зміни у системі освіти,
яка упродовж багатьох літ інерційно
розвивалася за радянською моделлю.
Новим документом для коледжів та технікумів передбачений
і новий складник освіти — фахова
передвища освіта. Як пояснює генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України
Олег Шаров, ідеться про створення «єдиної системи післяшкільної неуніверситетської освіти, яка
має заповнити простір між школою та університетом». Головна ж
мета — підготовка фахівців, котрі
могли б знайти роботу на місцях —
у своїх громадах.
Нині триває обговорення законопроекту 8321 «Про фахову передвищу освіту». Нещодавно Комітет
з питань науки і освіти рекомендував парламенту ухвалити його
за основу.
Один зі співавторів документа — народний депутат України,
голова підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих
Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти Ірина Констанкевич.
«На засіданні Комітету розглядалося вирішення подальшої долі
коледжів і технікумів у контексті
вітчизняного освітнього простору
і було одноголосно підтримане рішення рекомендувати парламенту
ухвалити узгоджений і консолідуючий законопроект «Про фахову
передвищу освіту» за основу. Між
першим і другим читанням є можливість доопрацювати документ», —
зауважила Ірина Констанкевич.
Над законопроектом працювали майже рік. «Щоб узгодити дискусійні питання, на базі Міносвіти
створили робочу групу з майже ста
експертів — народних депутатів,
представників міністерств, департаментів, навчальних закладів. Відбулося 22 засідання, кілька виїзних
регіональних нарад і засідань комітету», — зазначила нардеп.
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повідає Ірина Мирославівна. — Ті,
хто вчиться і живе у сільській місцевості, на базі коледжів зможуть
опановувати фах ще у профільній
школі, після здобуття базової середньої освіти, тобто отримувати
професійні навички ще в старших
класах».
«Оскільки коледжі мають потужну технічну, матеріальну, викладацьку базу, то фахова передвища
освіта стане ланкою доуніверситетської освіти, яка буде не лише кро-

в Україні
« Зараз
нараховується
863 коледжі та технікуми,
в яких навчається
388 тисяч осіб.

»

ком до вищої освіти, але і взаємозамінна. Тобто не обов’язково далі
продовжувати навчання в університеті. Достатньо буде закінчити коледж, отримати диплом молодшого бакалавра і бути затребуваним
на ринку праці», — пояснює народний депутат. Дипломи молодшого бакалавра, отримані в рамках
фахової передвищої освіти, будуть
визнаватися і в інших країнах світу.
ЯК ФІНАНСУВАТИМУТЬСЯ?

Згідно із законодавством, коледжі фінансуються з держбюджету
через наданням їм освітньої субвенції.
«Запропонований законопроект передбачає багатоканальне
фінансування закладів системи
фахової передвищої освіти, — за-

значає
Ірина Констанкевич. — Відз
тепер
коледжі зможуть отримувати
т
й кошти з регіональних бюджетів,
якщо
заклад забезпечує виконання
я
регіонального
замовлення, а також
р
із
і бізнесу. За умов багатоканального
г фінансування коледжі зможуть
більш масштабно розгорнути свою
діяльність, і вона буде ближчою
до ринку праці».
Під час розроблення проекту
участь у його обговоренні також
брала і Федерація роботодавців
України. «Спільні наради з роботодавцями свідчать про те, що їм
потрібен інший студент, інший випускник, молода людина, яка володіє не теорією, а певним набором
компетентностей,
адаптованих
до ринку праці. Запропонований
нами закон відкриває горизонти
не лише для навчання, а й для подальшого професійного становлення студентів. Адже той набір знань,
умінь, практик, який дадуть під час
навчання, буде більш широким для
подальшого працевлаштування», —
наголошує Ірина Констанкевич.
ЯКІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ДОРОСЛИХ?

Окрім того, законопроект передбачає створення можливостей
для освіти дорослих. «На нашу
думку, диплом не повинен бути
один на все життя. Зараз потрібно передбачати зміну діяльностей.
Коледжі зможуть пропонувати перенавчання, додаткові програми
для людей будь-якого віку, — каже
народний депутат. — От навіть
власний приклад: упродовж життя
кілька разів змінювала напрямки
своєї кар’єрної траєкторії. Але була
добра основа, і шляхом додаткової освіти, самоосвіти можна було
переорієнтовуватися,
здобувати
додаткові кваліфікації. Я це робила
самотужки, а зараз ці можливості
будуть надані законом».
НАОСТАНОК

Законопроект про фахову передвищу освіту — це спільна робота
не лише його співавторів, а й роботодавців та представників навчальних закладів. Ірина Констанкевич
наголошує, що узгоджений законопроект необхідно ухвалити якомога
швидше, адже після 2019 року ВНЗ
І–ІІ рівнів акредитації можуть опинитися поза полем правового регулювання. Зараз в Україні нараховується 863 коледжі та технікуми, в яких
навчається 388 тисяч осіб.

www.volyn.com.ua

Думки з приводу
ТЕТЯНА ГЕРАСИМИК-ЧЕРНОВА,
заступник директора з навчальної роботи
Любешівського технічного коледжу:

— Закон про фахову передвищу освіту
дуже важливий для такого закладу, як наш.
Адже, коли у 2014-му прийняли новий Закон «Про освіту», про технікуми і коледжі забули. У невизначеному стані ми перебуваємо вже 4 роки.
Батьки абітурієнтів із пересторогою ставляться до вступу
дітей у заклади І–ІІ рівнів акредитації, адже ніхто не може
гарантувати, що ми не опинимося під загрозою закриття.
Дуже приємно, що депутати долучилися до того, аби зберегти технікуми і коледжі. Із прийняттям цього закону у нас
з’явиться своя ніша, гарантії стабільного функціонування.
Наразі ми не можемо ліцензувати молодшого спеціаліста. Адже закон про вищу освіту говорить про молодшого
бакалавра (бакалавра), а там зовсім інші ліцензійні вимоги.
З прийняттям закону отримаємо таку можливість. На базі
коледжу хочемо відкрити замість «Галузевого машинобудування» нову спеціальність — «Готельно-ресторанна
справа». Ми готуємо кухарів-кондитерів, тому вже забезпечені частиною матеріальної бази. Але для цього потрібно, аби ухвалили Закон «Про фахову передвищу освіту»,
щоб ми могли розпочати процедуру ліцензування. У нашому районі досить розвинута мережа кафе, ресторанів,
тому підготовка таких фахівців була б великою перевагою,
зокрема і для розвитку ОТГ.
ЛЕОНІД НОВАК,
начальник відділу освіти Колківської селищної
ради:

— В Україні 80% випускників вступає
у виші, і лише 20% опановує робітничі спеціальності. Це призводить до дисбалансу
на ринку праці, де бракує кваліфікованих робітників і зростає відсоток безробітних із вищою освітою. У нашій ОТГ
є Колківське вище професійне училище, яке готує фахівців
за спеціальностями «кухар-кондитер» та «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар
з ремонту сільськогосподарських машин та устакування».
На території громади працює 2 великі агропідприємства —
ТзОВ «Баффало» і «Агроситниця», які пропонують хороші
умови роботи. Саме сюди здебільшого влаштовуються випускники Колківського ВПУ.
У рамках реформування освіти були тривалі дискусії
і певна невизначеність, що робити з технікумами та коледжами. В обговорюваному законопроекті передбачено
окрему ланку — фахову передвищу освіту. Тобто, по суті,
для закладів І–ІІ рівнів акредитації визначається окрема
ніша. Це дасть їм змогу розширити спектр діяльності, готувати спеціалістів за новими напрямами, що особливо
актуально в контексті розвитку ОТГ. Окрім того, люди середнього та старшого віку на базі ВПУ зможуть здобути
новий фах.
ЛЕСЯ ГАВРИЛЮК,
заступник директора з навчально-виробничої
роботи Камінь-Каширського вищого професійного
училища:

— У нашому училищі навчається 495 учнів, 30 із яких здобувають кваліфікацію «молодшого спеціаліста» за спеціальністю «Будівництво
та цивільна інженерія». Саме їх і стосуватимуться зміни,
пропоновані Законом «Про фахову передвищу освіту».
Його ухвалення дасть можливість продовження ступеневої освіти учням, які мають робітничу кваліфікацію.
Ще два позитивні моменти у законопроекті — створення незалежної установи оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти і участь роботодавців у навчальному процесі. Окрім того, запропонований проект
закону обумовлює чіткий строк видачі ліцензії: упродовж
10 днів її мають або надати, або відмовити. Розширюється
перелік форм освіти. Матимемо право використовувати
дуальну, мережеву, екстернатну, дистанційну форми, чого
наразі немає. З’явиться наглядова рада. Всі ці статті, безумовно, мають важливе значення.
ТЕТЯНА КОМШУК,
директор Ківерцівського медичного коледжу:

— Наш коледж готує спеціалістів молодшої ланки для медицини. Два роки
тому було дозволено вільне працевлаштування випускників будь-якої форми навчання.
Цей фактор впливає на дефіцит кадрів, зокрема і в лікувальних установах. Аби запобігти цьому, необхідно впроваджувати цільове направлення на роботу, порушити
проблему на державному рівні.
Фахова передвища освіта — особливий і потрібний складник системи освіти, адже необхідно зберегти та розвинути заклади I–II рівнів акредитації, які б
якісно готували фахівців середньої ланки. Прийняття
Закону «Про фахову передвищу освіту» врегулює статус коледжів, їхнє місце в освітній системі та питання
фінансування. Академічна і кадрова автономія коледжів — пріоритетні положення цього законопроекту.
Важливо також на законодавчому рівні визначити механізми формування державного замовлення на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у державних
закладах освіти. n
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Петро ПОРОШЕНКО:
«УКРАЇНЦІВ МАЄ БУТИ БІЛЬШЕ!»
З ініціативи Президента родини, які виховують трьох і більше дітей,
одержуватимуть окрему грошову допомогу від держави. Раніше
Порошенко вже ініціював індексацію пенсій, виплату компенсації тим, хто
отримує мінімальну пенсію, та підвищення зарплати контрактникам в армії
Іванна МАЛАНІЙ

вересня минулого року
українські сім’ї, в яких народжується дитина, отримують від держави приємне
заохочення: «пакет малюка»
з найбільш необхідними для немовляти речами. Такий пакунок,
в який входить загалом 28 найменувань — від дитячого одягу
до підгузків, отримали вже понад 144 тисячі родин.
Втім, якщо сім’я багатодітна,
то самими лише «пакетами малюка» не обійтися. На цьому наголошує і Президент Петро Порошенко. «Бо зарплата та сама — а якщо
у тебе 3–4 дітей, то ти живеш
бідніше. І, незважаючи на «пакет
малюка» та разову допомогу, такі
родини потребують державної
підтримки», — зауважив глава
держави під час засідання Ради
регіонального розвитку Чернігівської області.
Саме тому Порошенко ініціював запровадження нового виду
соціальних виплат — дітям, що
виховуються
у
багатодітних
сім’ях. Уряд цю ініціативу підтримав, і вже з 1 квітня батьки, які ростять трьох і більше дітей, почнуть
отримувати відповідну допомогу.
Виплати будуть щомісячними — у розмірі прожиткового мінімуму. Відповідно в квітні вони
становитимуть 1626 гривень,
з липня — вже 1699 гривень,
а з грудня — 1779 гривень. Як пояснив Президент, спершу гроші
виплачуватимуть до досягнення
дитиною 6 літ, але потім цей вік
збільшуватиметься. Починаючи
з 2020 року, такі виплати триватимуть до набуття дитиною 12-літнього віку, а з 2021-го — до 16 років.
«Це абсолютно чітка позиція, яка має три мети. Перше:
боротьба з бідністю, допомога
багатодітним родинам. Друге:
друзі, українців має бути більше.
І третє: народження дитини має
бути щастям, а не проблемою!
І багатодітні родини точно мають
підтримку Президента. Знаєте,
чому? Бо у мене — четверо дітей», — наголосив Порошенко.

Фото 112.ua.

Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар
«Газети Волинь»

«Червоною
ниткою» в часи
СРСР писали,
а сьогодні її в’яжуть
Минуло 10 із 40 днів Великого посту, під
час якого ми не лише обмежуємо себе
в їжі та розвагах, а й ідемо до сповіді,
щоб покаятися в гріхах, про які зазвичай
думаємо, що їх небагато, бо ж нікого
не вбили і нічого не вкрали. Однак
відомо, що заповідей Божих не дві, а цілих
десять. І дотримання однієї не звільняє від
виконання дев’яти інших

З

ерква називає сповідь таїнством, а це означає, що повністю зрозуміти його нам не дано.
Ми можемо хіба що бачити результат — зміну
на краще людини, яка в такий спосіб відкривається
Богу. Причому робить це часто і щиро, а не для галочки чи про людське око. Адже перша вимога якісної
сповіді — чесний і критичний погляд на себе, навіть
якщо це нам не до душі. Друга —до сповіді треба заздалегідь готуватися. І робити це слід ще перед приходом до храму: усамітнитися, прочитати заповіді Божі,
згадати, коли і скільки разів вони були порушені.
Перший пункт із Декалогу (біблійна назва десяти
заповідей) звучить так: «Я є Господь, Бог твій, нехай
не буде в тебе інших богів, крім Мене». Його ми переступаємо дуже часто і якось непомітно для себе.
Ходіння до бабок, які виливають віск чи викач ують
яйце, — класичний приклад. До того ж поруч із давніми практиками з’являються нові. Читачі, напевно, звернули увагу, що зараз чимало людей носять
на руці червону нитку. На лівому зап’ясті її мають багато молоді і навіть маленькі діти!
Такі нитки можна замовити через інтернет (десять штучок, привезених начебто з Ізраїлю, коштують
200 гривень!). Продавці цього краму переконують
у його чудодійних властивостях. Мовляв, це найкращий щит від поганого ока, заздрості, пліток. Після
того, як нитка буде пов’язана на ліву руку близькою
людиною, життя покращиться і збудуться заповітні
мрії.
Однак із точки зору церкви з червоною ниткою
не все так просто. Священики-екзорцисти застерігають: цей талісман — не забавка, а давня традиція прибічників кабали — релігії таємних юдейських
знань. Вона виникла в Ізраїлі задовго до появи християнства і пов’язана з поклонінням Ваалу — сьомому із десяти головних демонів, який керує силами
руйнування, ненависті, помсти та війни. Саме тоді
з’явилася традиція пов’язувати на руку дитині червону нитку. Це означало, що коли вона виросте, то має
віддати свою невинність Ваалу (статевий акт із жерцем, не залежно від статі). Чи знають про це матері,
які в’яжуть сьогодні червону нитку на ручку своєму
немовляті?
Передбачаю, дехто скаже: це все містифікація, нічого подібного насправді немає. Або запитає,
як може Ваал впливати на людей сьогодні, в добу науково-технічного прогресу? Відповідь знову ж таки
дадуть священики-екзорцисти. Спочатку вони скажуть, що перевага темних сил у наші дні якраз у тому
й полягає, що люди не вірять в їхнє існування, а, значить, відкриті та не захищені перед ними. Щодо Ваала — спершу він дійсно максимально сприяє, а потім
бере своє через серйозні духовні проблеми: сильні
депресії, божевілля чи навіть самогубство.
Хоча всі ми живемо в цивілізованому світі, віра
в окультизм та магію сьогодні сильна. Причина
в тому, що коли в людини немає віри в Бога, богом
для неї стає щось інше. Тому червона нитка зараз
дуже модна. І носить її Мадонна та чимало інших
представників шоу-бізнесу. Однак християнам треба
пам’ятати, що використання «оберегу» грубо порушує першу заповідь. А це важкий гріх при спілкуванні
з Богом. n

Ц
гроші виплачуватимуть до досягнення
« Спершу
дитиною 6 літ, але потім цей вік збільшуватиметься:
починаючи з 2020 року, такі виплати триватимуть
до досягнення дитиною 12-літнього віку,
а з 2021-го — до 16 років.
Водночас він пояснив, чому
не міг висунути таку пропозицію
раніше, хоча за роки російської
агресії бідність стала не менш небезпечним ворогом України, ніж
кремлівська влада. Власне, саме
через спричинену війною кризу
держава просто не мала ресурсу
на додаткові соціальні виплати.
«Три-чотири роки тому я не міг
цього обіцяти. Бо не було фундаменту, був потрібен час, щоб
відновити зростання економіки.
Економіки, по якій завдала дуже
важкого удару російська агресія
та торговельно-економічна блокада», — зауважив Президент.
Але найтяжча криза вже позаду. Українська економіка поступово відроджується — її зростання триває 12 кварталів поспіль,
інфляція вже не так б’є по бюджету.
А відтак і проголошений главою держави наступ на бідність
набирає все більших обертів.
Починаючи з 2019 року, українським пенсіонерам, по яких криза вдарила найсильніше, почали
щорічно індексувати виплати. А ті,

»

в кого пенсія мінімальна, отримають компенсацію: 2410 гривень
двома траншами — по 1205 гривень у березні та квітні.
Ще один крок для подолання
бідності — монетизація субсидій. Тепер громадяни, що мають
право на субсидію, отримуватимуть її «живими грішми». Людям
поважного віку, яким пенсії приносять додому, одночасно розноситимуть і «субсидійні» кошти, які,
якщо вдасться заощадити на комунальних послугах, можна буде
витрачати на власний розсуд.
«Оскільки лютий був теплим,
споживання газу скоротилося
на 30–35%. Березень ще тепліший, субсидія та сама, а споживання газу може зменшитись
на 40%. Тепер приходять гроші,
людина має можливість перевірити лічильник, прикрутити газ,
скоротити споживання — і частину грошей залишити собі», — пояснив Президент.
«Це — наші кроки у боротьбі
з бідністю. Впевнений у тому, що
ми рухаємося правильним шляхом», — наголосив Порошенко. n

n Пульс дня

ПЛАТИЛИ ЗА ТОВАР
СУВЕНІРНИМИ КУПЮРАМИ
У Рожищі співробітники групи реагування
патрульної поліції за підозрою в шахрайстві
затримали двох молодих чоловіків
Олег НЕНЬО

ловмисниками виявилися раніше судимі 36-літній та на 16 років молодший жителі Луцька,
пересувалися автомобілем «Aуді» на іноземній реєстрації. Вони розраховувались у магазинах
за дріб’язковий товар сувенірними купюрами номіналом 200 гривень, отримуючи решту справжніми грошима. Уже встановлено, що шахраї причетні до чотирьох таких же фактів обману на території
Рожищенського району та до трьох — у Ківерцівському. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. n

З
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КРИМІНАЛЬНИЙ БІЗНЕС
ОБІРВАВСЯ
Минулого вівторка поліцейські
в Турійську на місці злочину під
час чергового збуту наркотиків
затримали 38-річного місцевого
мешканця
Анна ПАВЛОВСЬКА

равоохоронці провели санкціонований обшук і вилучили у підозрюваного кошти, виручені від
незаконної діяльності. За цим фактом
слідчі проводять досудове розслідування. Зловмисник перебуває в ізоляторі
тимчасового тримання. Вирішується
питання про оголошення йому підозри
та обрання міри запобіжного заходу. n
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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 Недузі наперекір

«А ДЛЯ ДІТЕЙ БУДЕ ПАСОЧКА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО
БОРОШНА, БЕЗ МОЛОКА, ЯЄЦЬ ТА МАСЛА…»
Фото із «Фейсбук»-сторінки Олени СОЛОВЕЙ.

«

»

n

Корисні поради

ЯКИМ ТРАКТОРАМ НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ: ШПІОНАЖ НА АГРОВИСТАВЦІ
Весна — час численних сільськогосподарських
ярмарків. Тут можна з перших вуст дізнатися про
споживчі настрої та симпатії покупців та власників
щодо придбання техніки для господарства
та побутових потреб. З цією метою ми побували
на XII спеціалізованій виставці «Агротехніка-2019»
у Львові, де провели «розвідку» стосовно того,
які марки тракторів наразі є фаворитами ринку,
а які відверто критикуються аграріями.
Цю тему обрали невипадково, адже саме трактор
у багатьох випадках годує селянина. І що–що, а цю
техніку народ обирає найбільш прискіпливо — голосує
своєю важко заробленою гривнею.
Ми опитали майже 30 респондентів. Це були чесні та
незалежні відповіді, адже наш журналіст працював
інкогніто, як звичайний гість. І в майже приятельській
бесіді дізнався про досвід та симпатії покупців. Нижче
наводимо найцікавіші та найкорисніші, на наш погляд,
відгуки власників тракторів. Можливо, народна думка
стане в пригоді тим, хто ще не визначився, у яку
техніку варто інвестувати, щоб не прогадати
Олег КЛИМЧУК

Юрій, власник міні–трактора
«Фотон-244 HXN»:
— Щодо двигуна питань немає. Коробка дуже шумна. Кум звик до цього, а
я не можу, хоча вже 2 роки на ньому працюю. Та й комплектація за ті гроші могла б
бути кращою, повнішою. Ну що поробиш
— уже купив! Наступного разу буду шукати
інший: нехай дорожчий, але щоб без усіх
цих недоліків.
Ольга та Іван, подружжя,
має «Синтай-220»:
— Брали його, тому що грошей на

більш прогресивний не було тоді. Для
ділянки 5 га в принципі підходить, оре
непогано, потужності вистачає. Але
електрика замикає дуже часто! Уже втомилися від цього. Добре, хоч запчастини
можна знайти. Під час роботи дуже трясе, відчувається сильна вібрація. Сидіння
не дуже зручне. Згадуємо також, що коли
знімали захисну плівку, то зняли разом із
буквами, тобто й зовнішнє покриття — на
«трієчку».
Микола, купив «Донгфенг-244 DHX»
у 2016–му:
— Трактор купив три роки тому, до
цього мав «Т-40» і «Т-25». Загалом вели-

ких проблем не було. Але якщо працювати
довго, то дуже втомлюєшся. Адже місце
водія надто тісне, маленьке. Незручно
розташовані важелі, перемикачі. Щодо
функціонала — погано, що немає реверса.
Дискомфорту в роботі додає й те, що відсутні передні крила — увесь бруд летить
тобі на одяг. Ще такий момент: масло для
гідравліки береться не з окремого бака, а
із заднього мосту. Ну таке…Очікував більшого.
Сергій Назарович,
торік придбав «ДТЗ 5244 HРX»:
— Коли купував, навіть не знав до
кінця, на що здатен цей трактор. Зро-

зумів, коли почав на ньому працювати.
По–перше, я просто отетерів від його
потужності! Адже, як і казали, у нього об’єм двигуна більший, ніж в інших
24–сильних тракторів. Коробка з реверсом, міняєш напрямок одним рухом,
передачі перемикати легко. Трактор
важкий, оре добре, легко впорається
навіть із важким ґрунтом на моїй ділянці (маю 7 га). Без проблем тягне і важкий плуг, і причіп, задня навісна система дуже потужна. Широчезні колеса,
кліренс — найбільший серед тих, що я
бачив. Є багато «фішок», як, наприклад,
датчик води в паливній системі. Таке я
спостерігав тільки у Case! Про комфорт
окремо скажу: коли працюю — отримую
кайф! Сідати в трактор зручно з обох боків, сидіння амортизоване, ніщо не заважає ногам, адже всі важелі, перемикачі на своєму місці… Коротко кажучи,
усі плюси за раз і не перерахуєш. А ще
вразили 2 (!) роки гарантії. Чесно, дуже
задоволений!
Дмитро, має «Фотон-244»:
— Перший рік пропрацював — нічого
так, нормально, пригоди почалися згодом. Мав біду з КПП: зламалася. Розбирали, то на власні очі бачив великі зазори між шестернями, зубчики сточилися
зовсім, хоча модель досить свіжа. Ремонт влетів у копієчку. На першій передачі так–сяк працює з великим навантаженням — часто глохне. Щодо комфорту
— тут теж похвалитися нічим. Робоче
місце водія дуже маленьке, між ногами

по центру важелі, незручно страшенно.
У райцентрі бачив: новий ДТЗ продається, так там усі ці важелі збоку, водієві
так набагато комфортніше.
Олександр Павлович,
хоче купити новий трактор:
— Продаю свій старий «донгфенг»,
придивляюсь, що на заміну взяти. З претендентів на покупку — «ДТЗ», нова модель 5244 HРX. Чув дуже багато відгуків,
зокрема вихваляють двигун, який куди потужніший за аналоги. Кажуть, що коробка
передач із реверсом, майже безшумна.
Та й комфорт водія — зовсім інший рівень.
Уже ходив прицінюватись, вартість цілком
доступна, особливо якщо згадати мій попередній досвід з іншими тракторами. І що
здивувало: гарантія аж 2 роки, я не знайшов на ринку більшої. Ймовірно, таки візьму саме його!
Отже, як то кажуть, скільки людей, стільки й думок! Але цікавий
той факт, що багато респондентів
схвально відгукувалися саме про
марку ДТЗ, зокрема про модель 5244
HPX. Ми зателефонували до кількох центрів продажу й були вражені:
виявилося, що за цими тракторами
стоїть черга! Люди готові чекати,
адже не хочуть брати інші. Подібний
ажіотаж викликав здивування, і ми в
наступному матеріалі спробуємо розібратися, чим же так приваблюють
українського споживача трактори
ДТЗ 5244 HРX.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Заради дітей Олена й Олександр Солов’ї наполегливо долають усі випробування.

НА МІНІСТРІВ НАДІЯТИСЬ
МАРНО

З чудовим сімейством
Солов’їв ми познайомилися
на святі, організованому для
маленьких волинян із фенілкетонурією релігійною місією
римсько–католицької церкви
«Карітас–Спес». Хлопчики і
дівчатка веселилися, брали
участь у різних конкурсах, а їхні
мами стиха спілкувалися між
собою. Від інтерв’ю категорично відмовлялися: мовляв,
нащо особисту біду на люди
виносити. У багатьох діагноз
«засекречений» для родичів,
сусідів, знайомих, аби ніхто не
здогадався, що малюк «не такий».
Напевне, серед кількох десятків гостей був лише один
глава родини, який не пошкодував ані часу, ані грошей, аби
спеціально приїхати із Каменя–Каширського до Луцька на
цю зустріч. Олександр і Олена
Солов’ї — комунікабельні, ерудовані й надзвичайно самовіддані батьки. Їхній син-дев’ятикласник Діма швидко знайшов
спільну тему для розмови зі
старшими хлопцями, а дворічна Лізочка не пропускала жодного танцю. Ми ж тим часом
розговорилися з подружжям.
— Коли народився Діма і
йому поставили діагноз «фенілкетонурія», то я у Львові в
Інституті спадкової патології,
в медико–генетичному центрі
усіх за поли ловив, розпитував, що це за хвороба, як із нею
жити. Не можна м’яса, молока,
риби і навіть хліба з магазину… Призначили малому ліки
та спеціальну суміш. Забезпечували наче за державний
кошт, але синові вона не підхоЛегендарна Шерон Стоун:
н::
«Так, я старію, але насолоджуюсь
ь
цим процесом»»
с. 10

дила. Мусили діставати іншу,
а це десятки тисяч гривень
на місяць. Я аж до тодішнього міністра охорони здоров’я
Миколи Поліщука пробився.
А він «втішив»: «І мені не все
підходить, я, наприклад, хотів
би мати інший службовий автомобіль…» І ми з останнього
стягалися, але купували необхідне, — розповідає Олександр, — адже найстрашніше,
коли батьки опускають руки.
ГУРТОМ ЛЕГШЕ ВИЖИТИ

Час годувати маленьку
Лізу. Дівчинка білявенька,
як ангелятко. Кажуть, діти з

яєць та масла… Низькобілкових продуктів не виготовляють
в Україні, доводиться купувати
за кордоном. Навіть у гості ходимо із власними харчами, —
додає Олександр.
На відміну від багатьох сімей, де подібні випробування
переважно лягають на плечі
дружин–матерів, Солов’ї долають усі труднощі спільно.
Навіть на дідусів і бабусь їх не
перекладають, адже потрібно дуже ретельно стежити за
здоров’ям дітей, їхнім лікуванням і харчуванням.
Після кожного прийому
їжі треба пити спеціальну су-

продуктів не виготовляють
« Низькобілкових
в Україні, доводиться купувати за кордоном.
Навіть у гості ходимо із власними харчами.
фенілкетонурією переважно
світловолосі, голубоокі. Мама
Олена дістає привезену з
дому їжу, пояснює:
— Вранці наліпила вареничків зі спеціального низькобілкового борошна. Воно
у Польщі коштує приблизно
150 гривень за кілограм. З
нього і хліб для дітей печу, і пиріжки. Підбираю рецепти, всі
складники зважую, рахую, звіряю з нормами. Картоплі, наприклад, Дімі можна не більше
150 грамів на день, Лізі — 50.
Наші діти ніколи не пробували ковбаси чи м’яса, але намагаємося, щоб їхня їжа була
смачною і різноманітною.
— На Великдень святимо
дві паски. Для дітей — зі спеціального борошна, без молока,

»

міш. Для Діми, наприклад,
місячна потреба у ній —
30 тисяч гривень. З державного бюджету виділяють
кошти на придбання препарату лише для наймолодших.
Старшим — з місцевих і обласних бюджетів. На жаль,
ризик перебоїв у забезпеченні сумішшю існує постійно. Навчені життям, Саша й

Олена завчасу пишуть листи
до міської, районної та обласної рад, нагадують про те,
що для дітей із фенілкетонурією лікувальне харчування є
життєво необхідним. Але, як
зізнаються, завжди мусять
мати недоторканну суму заощаджень, аби діти не опинилися на «голодному пайку».
Саша працює слюсарем,
не цурається будь–якої роботи. Олена — у відпустці по
догляду за донечкою. Будують власний дім. Однак найголовніший пріоритет — діти,
їхнє повноцінне життя. Задля
цього й не лінуються оббивати пороги владних кабінетів.
Виручають і соцмережі, точніше — контакти з людьми з
усієї України, які знають, що
таке фенілкетонурія не з чужих слів. У багатьох областях
батьки об’єдналися, створили благодійні фонди, діляться
одне з одним сумішами, препаратами.
— Ми для того і влаштували свою акцію, щоб на Волині
ці сім’ї також згуртувалися і
могли спільно відстоювати інтереси своїх дітей, — сказала
Ірина Штань, координаторка програм «Карітас–Спес»
Луцької дієцезії РКЦ.

Наша довідка. Фенілкетонурію спричиняє дефект гена,
що призводить до порушення синтезу однієї з незамінних
амінокислот — фенілаланіну. Немовлята з високим його
рівнем зовні майже не відрізняються від здорових. Але при
несвоєчасному виявленні недуги, відсутності лікування й
порушенні вимог харчування вражається нервова система,
мозок, аж до розумової відсталості. Хворі діти народжуються від цілком здорових батьків. Носієм гена-мутанта є
кожний 43-й українець.

Читайте у березневому випуску нашого місячника
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Картопля смачна і рожева,
і фіолетова. Але як
правильно її посадити?

l ЛЮДИНА І ЗАКОН

l ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
Ідеальна бульбина для
посадки — тверда, крупна
та із зеленими ростками

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

Фото vip.ua.com.

українська письменниця,
якій 19 березня
виповнилося 89 років,
про президента Росії
Володимира Путіна:
І жах, і кров, і смерть,
і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь,
народи?!
Сьогодні ми, а завтра — ви.

Фото dostyp.com.ua.

Ліна КОСТЕНКО,

Олександр і Олена
Солов’ї з КаменяКаширського про
фенілкетонурію
вперше почули 15 років
тому, коли народився
первісток. За цей час
вони навчилися давати
раду з примхливою
рідкісною хворобою,
яку виявили також і
в маленької доні. А
справлятися вдається
завдяки колосальній
праці мами і
відповідальності тата

МегаУКРАЇНОБОТ
Ірина Геращенко:
«Я оберігаю своє
приватне життя»

Картопля смачна і рожева,
і фіолетова. Але як
правильно її посадити?
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НАРЕШТІ ГІРНИКИ ЗГАДАЛИ,
ЩО ТАКЕ ПРЕМІЯ
Уперше за п’ять років на шахті №9 «Нововолинська» виконали план
із видобутку вугілля і виплатили працівникам заборговану зарплату

Волинь
l Орденом «За мужність»

ІІІ ступеня Президент Петро Порошенко нагородив жінку-медика з 14-ї окремої механізованої бригади. Олена (її прізвища
не називають) — перша і єдина
поки що жінка-військовослужбовець. Служить із 2016 року. Каже,
що, маючи вищу медичну освіту та
військову кафедру, розуміла, наскільки корисною буде на фронті,
тож не могла сидіти склавши руки.
l 150 мішків сміття зібрали на

заплаві річки Стир в урочищі
Чебені Рожищенського району.
В акції взяли участь близько
40 рибалок-любителів та небайдужих громадян із Рожища, Ковеля
та Луцька. Після цього заходу виготовили та встановили на водоймі
50 штучних нерестових гнізд. Вони
потрібні, щоб створити додаткові
місця для нересту риби.
l 2 бронзові плити вкрали

вандали на меморіалі «Вічна слава» у Луцьку. Вони були
розташовані праворуч стіни для
покладання квітів. На них викарбувані імена воїнів, які загинули
у Другій світовій війні. Торік у
листопаді з меморіального
комплексу зникло чотири плити, а
за час існування комплексу,
з 1977 року, його обкрадали більш
як 10 разів. Замовлення 6 нових
обійдеться бюджету у 300 тисяч
гривень.
l У Горохові влаштували день

краси для людей з інвалідністю. Близько 30 людей на візках,
з синдромом Дауна та дитячим
церебральним паралічем пройшли
перевтілення у місцевих перукарів
та візажистів.

Фото mignews.com.ua.

Алла ЛІСОВА

инулий рік для ДП
«Волиньвугілля»
й у цілому для гірничої галузі був означений
серйозним протистоянням
між управлінськими структурами та шахтарями. Акції
протесту у вигляді пікетувань, страйків, голодувань
негативно впливали не
лише на морально-психологічний клімат у колективах, а й на виробничий
процес. План по держпідприємству був торік виконаний менш як на п’ятдесят відсотків. У 2019–му
крига буцімто скресла.
Після тривалих словесних баталій шахту №9
очолив Павло Танчев, котрий працював на різних
посадах у структурі «Волиньвугілля» і є депутатом
Нововолинської
міської
ради. Найперше, що зробив новий керівник, — змінив програму розвитку
гірничих робіт, узгодивши
документ із профільним
міністерством. У результаті в лютому на копальні видобули більш як 4,5 тисячі
тонн вугілля.
До слова, вперше за
майже п’ять останніх років. Виконання плану дало
змогу не лише виплатити
гірникам усю заборговану зарплату, а й премію. А
ще вперше за останні роки
на підприємстві змогли
оновити обладнання на
суму майже чотири мільйони гривень, придбати
спецодяг, лампи, медичні
фільтри, респіратори, метанометричну апаратуру
для замірів газу тощо.
Але найголовніше —
вдалося отримати новий

Рівне
l В обласному центрі на зустріч

М

із Президентом принесли зброю
та яйця. Правоохоронці під час
візиту глави держави реагували на
інциденти тричі, затримали двох
осіб, які чинили хуліганські дії. Зокрема, 21-річного студента, який під
час виступу Петра Порошенка кинув
яйце у натовп, та 42-річного жителя
села Кривичі Рівненського району,
який, будучи напідпитку, лаявся
та порушував публічну безпеку і
порядок. А в 48-літнього рівнянина
вилучили спецпристрій, дозвіл на
який наразі анульований.
l 3399 ВІЛ-інфікованих зареє-

покращення ситуації має зупинити
« Суттєве
масове звільнення гірників, які змушені були
їхати за кордон, щоб прогодувати сім’ї.
»
прохідницький
комбайн
вартістю 7,5 мільйона гривень. Підприємство, яке
його надало, — компанія
«Український
вугільний
продукт» — погодилося,
що розрахуються з ним за
техніку тоді, коли гірники
будуть у «плюсах». Важливо також, що волинським
шахтам нарешті дозволили
самим продавати вугілля,
а не через державну фірму-посередника. Це допомогло вчасно отримати
свої гроші, а не вибивати їх
місяцями, як було раніше.
Отже, на підприємстві
нарешті заговорили про
позитивні зміни. Наприкінці 2019 року тут планують
відкрити нову лаву. Тоді,
кажуть, можна буде наростити потужності і вийти на
прибуток.
Суттєве
покращення
ситуації має зупинити ма-

сове звільнення гірників,
які змушені були їхати за
кордон, щоб прогодувати сім’ї. У колектив із 550
працівників уже прийшло
невелике поповнення.
Якщо врахувати, що, за
скромними підрахунками,
на «дев’ятці» ще є запасів
кам’яного вугілля майже
5 млн тонн, то при нормально налагодженій роботі вона може видавати
на–гора чорне золото протягом п’ятнадцяти років.
А якщо справдяться прогнози, що теоретично тут є
більше покладів корисних
копалин (це має офіційно
підтвердити служба геологорозвідки), то статус
шахтарського міста за Нововолинськом утримається надовго. А там, дасть
Бог, знайдеться інвестор
і на копальню №10, аби її
запустити в дію. n

стрували на Рівненщині з початку
року. Найбільше їх в обласному
центрі та Вараші. В області до електронної системи внесено
94% хворих.
l Зразковий ансамбль танцю

«Лада» здобув Кубок Чапкіса на
Всеукраїнському хореографічному конкурсі «Ми — діти України!» Маленькі рівняни виступали з
номером «Людоньки, ярмарок!» За
перемогу змагались танцювальні
колективи з усієї України.
l Грaнатомет РПГ-26, чoтир-

надцять грaнат Ф-1, одну гранaту
РГД-5 та шістдeсят пaтронів
кaлібру 7,62 мм виявили правоохоронці у нeжилому будинку в
oдному з cелищ Здолбунівcького
району. Зaсоби урaження вилучені
й нaправлені на екcпертизу.
l На Рівненщині стартувала

посівна кампанія 2019 року.
До посіву ярих зернових культур
приступили аграрії Здолбунівського, Острозького, Гощанського
та Рівненського районів. Ярими
культурами вже засіяли 1,7 тисячі
гектарів.

Р Е К Л А М А

Видалення
аварійних
дерев.
Тел. 067 332 38 92.
ПРОДАЄМО
ДОБОВИХ
КУРЧАТ
бройлерів, редбро,
мастер, голошийки.
Комбікорм
для всіх видів тварин
та птиці. Доставка.
Тел.: 0960546818,
0995618232
(крім суботи
та неділі).

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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Цей

«Жабоїд» Олів’є і компанія
День
покришили «Динамо» на вінегрет в історії
Зате тепер у збірній України — майже 32-річний Жуніор
Фото theguardian.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга Європи 2018/2019.
1/8 фіналу. Матч–
відповідь. «Динамо»
(Київ, Україна) — «Челсі» (Лондон, Англія) —
0:5 (0:1 – Олів’є Жиру, 5–та
хв; 0:2 – Олів’є Жиру, 33–тя
хв; 0:3 – Маркос Алонсо, 45+1
хв; 0:4 – Олів’є Жиру, 59–та
хв; 0:5 – Каллум Хадсон–Одої,
78–ма хв). Перша гра — 0:3.
14 березня 2019 року.
Київ. Стадіон НСК «Олімпійський». 64 830 глядачів. Головний суддя Тобіас Штілер
(Німеччина).
Після 0:3 у Лондоні вірити
в дивовижний порятунок киян
у рідних стінах було, відверто кажучи, безглуздо. Уболівальники чекали від «Динамо»
просто гідну гру з вогником в
очах — ну й, звісно, прийнятнішого, ніж розгромна поразка результату.
Не склалося, ще й свисток
на перерву не прозвучав — а
господарі вже «летіли» з «лондонським» рахунком 0:3…
Можна лише здогадуватися, що і як своїм підопічним
у роздягальні розповідали
Олександр Хацкевич та Олег
Лужний!

Л

« Найприкріше,
що динамівцям за ці 0:8
за сумою двох матчів
особливо й не дорікнеш.
Що могли і вміли –
вони робили.

»

Хай там як, на другий тайм
«Динамо» вийшло з таким настроєм, наче й справді вірило
у можливість забити сім м’ячів
у ворота іспанського голкіпера «Челсі» Кепи Аррісабалаги. І одненького таки могли
й мали забивати! Сергій Сидорчук з інтервалом у якусь
секунду двічі «розстрілював»
ворота «Челсі» з близької дистанції, проте першого разу
лондонський клуб урятував
голкіпер, а другий — зрадлива штанга нашого рідненького
стадіону!
Та й загалом активність
киян довго не протривала —
невдовзі вони одержали у свої
ворота четвертого, а потім і
п’ятого м’яча.
До честі вболівальників,
абсолютна більшість із них дочекалася фінального свистка,
а ультрас — уже за рахунку 0:5
— ще й бомбезно затягнули
«Ще не вмерла…».
Найприкріше, що динамівцям за ці 0:8 за сумою двох
матчів особливо й не дорікнеш. Що могли і вміли — вони
робили.
Проте цей рахунок — як
і осінні 0:9 у двох поєдинках «Шахтаря» з «Манчестер
Сіті» — на невеселі роздуми
таки наштовхує. Український
футбол дедалі відчутніше віддаляється від нині еталонних
зразків гри, які можемо спо-

березня

21

На виставу рідною
мовою навіть
для членів
товариства потрібен
був дозвіл влади
21 березня 1921 року волинський
воєвода своїм розпорядженням
заборонив уживати українську
як державну на теренах краю

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

1919–му Волинь
окупували поляки.
19 лютого 1921 року
було створене Волинське
воєводство. До його складу увійшло сім повітів колишньої Волинської округи
УНР. Центром визначили
Луцьк, який відтоді почав
активно розвиватися. Населення воєводства на той
час становило майже
1,5 мільйона чоловік. Серед них українців —
68 відсотків, поляків — 17,
євреїв — 10 відсотків.
Уже з перших днів окупаційна влада почала політику асиміляції «кресів», як
називали західноукраїнські
землі. 21 березня
1920 року волинський воєвода заборонив уживати
українську мову як державну на території краю.
«Публичні розваги та
всякі представлення, концерти, спортивні виступи,
фестини і взагалі такі виступи чи пописи в будинку
чи під відкритим небом,
що служать для людської
розваги, бо всі мають до
них приступ, платний або
і безплатний, на улаштування таких виступів треба
завжди дозволу. Дозволу

У
Олів’є Жиру зробив у Києві хет-трик, забивши утричі більше,
ніж у 20 матчах англійської Прем’єр-ліги.

ЗА ВОРОТАМИ

Олександр ХАЦКЕВИЧ,
головний тренер «Динамо» (Київ):
«Якби я мав можливість повернутися в минуле, хотів би трішки інший жереб… Але такої
можливості в мене немає. Як і не було особливого вибору в плані складу на сьогоднішній матч…
Підіб’ю підсумок нашого виступу в Лізі Європи. Ми почали його в цьому турнірі наприкінці серпня, з тих пір провели
12 матчів. Можна сказати, що це «наш» турнір. Але як тільки
нам попалася команда рівня Ліги чемпіонів, то відразу стало
видно велику різницю із суперником у класі як індивідуальному, так і командному. Різниця в усьому.
Я подякував хлопцям за ці 12 матчів. Вони в нелегких поєдинках придбали неоціненний досвід. У чемпіонаті України з
наших футболістів роблять зірок. Хлопці все розуміють, але
все ж читають подібні речі, і це впливає на них.
Звичайно, нам якоюсь мірою не вистачило людського ресурсу — якби не травми і дискваліфікації, ми б могли добитися кращого. Але з того, що є, кращого нічого нема».
стерігати у виконанні провідних європейських клубів. І це
при тому, що за «Шахтарем» і
«Динамо» у нас зяє глибочезна прірва…
Аби лиш наш футбол остаточно не повторив долю українського хокею. Бо Українська
хокейна ліга таки є (там зараз
тривають півфінальні серії
плей–офф!) — із боротьбою,
емоціями, радістю перемог і
смутком поразок. Але порівнювати це з хокейним мистецтвом рівня НХЛ просто смішно — космос і земля…

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тим часом завершилася
вже й перша частина Чемпіонату України з футболу в УПЛ.
За її підсумками перша шістка
продовжить боротьбу за медалі, а друга — за виживання.
Результати 22–го туру
Чемпіонату України з футболу в УПЛ: «Чорноморець»
— ФК «Олександрія» — 0:3;
«Зоря» — «Шахтар» — 0:1;
«Десна» — ФК «Львів» — 0:1;
«Карпати» — ФК «Маріуполь»
— 1:1; «Олімпік» — «Динамо» — 1:2; «Арсенал–Київ» —
«Ворскла» — 2:2. n

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ-2019:
Команда
І
В Н П
М
О
«Шахтар» (Донецьк)
22 18 3 1
52-9
57
«Динамо» (Київ)
22 16 2 4
40-11
50
ФК «Олександрія»
22 12 5 5
31-19
41
«Зоря» (Луганськ)
22 8
8 6
28-20
32
ФК «Львів»
22 7
9 6
19-20
30
ФК «Маріуполь»
22 8
6 8
24-33
30
«Ворскла» (Полтава)
22 9
2 11 18-28
29
«Десна» (Чернігів)
22 8
4 10 23-24
28
«Карпати» (Львів)
22 5
6 11 26-37
21
«Олімпік» (Донецьк)
22 4
8 10 25-33
20
«Чорноморець» (Одеса)
22 4
4 14 12-34
16
«Арсенал–Київ»
22 3
3 16 12-42 12

У гонці бомбардирів продовжує лідирувати Жуніор
Мораєс («Шахтар») — 16 голів.
А ще в житті Жуніора відбуваються карколомні зміни: днями Президент Петро Порошенко підписав указ про надання
футболістові громадянства України. І майже відразу екс–бразилець, якому 4 квітня стукне 32, одержав виклик до нашої Національної збірної. n

13

треба навіть тоді, коли
якесь товариство чи установа, наприклад читальня,
дає таку виставу чи концерт тільки для своїх членів
за добровольними данками
і називає це «генеральною
пробою», — було написано
згодом у календарі «Просвіти».
Пізніше, 31 липня
1924–го було прийнято закони «Про державну мову і
мову урядування державних та самоврядних адмі-

українську
« Вживати
в державних
установах було
заборонено.

»

ністративних влад», «Про
зміну деяких постанов про
організацію шкільництва»
та «Про мову урядування
судів, урядів прокурорських та нотаріатів». Ними
було запроваджено так
звані утраквістичні, тобто
двомовні школи, які насправді поступово ставали
польськими. Вживати українську в державних установах було заборонено.
Мовою урядування судів,
прокуратури та нотаріату
стала польська як державна. n

Р Е К Л А М А
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Вітаємо!
Ювілейний день народження відзначатиме 23 березня жителька села Боровичі Маневицького району
Софія Григорівна
ПОКИДЮК.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітає вся родина,
Бо вам сьогодні — 70.
Хай життя квітує ніжним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Хай Мати Божа вас оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
З повагою та любов’ю
чоловік Сергій, дочки Руслана,
Людмила, зяті Сергій, Віталій,
внуки Сашко, Рома.

ПРОДАЄТЬСЯ ДЕРЕВ’ЯНА ХАТА,
обкладена білою цеглою. Є хлів, гараж, літня кухня, колодязь, садок,
0,25 га землі. Опалення пічне, поруч газова труба.
Тел.: 0996311528, 0686437355.

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).

Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії
— 220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому
сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!»,
від колективів та фірм — 400 грн з фотографією,
350 — без фотографії + 40 грн (за сайт).

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
Потрібні шліфувальники
металу, зварювальники,
токарі, муляри,
арматурники,
опалубники.
Житло надається.
Ліцензія № 911 від 30.05.2017
Мінсоцполітики України.

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

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

ПП БУРМАКА Н. П.
23 березня, 6 та 13 квітня

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
25 — 31 БЕРЕЗНЯ

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

телеканалів

n З роси й води!

102-річна Катерина КОЦЬ:
«Дай, Боже, усім здоров’ячка –
в руках, у ногах і в голові»
Найстаріша жителька Маневицького району
(на фото) ще може з кийочком і до лісу податися
Юлія МУЗИКА

її невеликій світлиці, щедро встеленій тканими
кольоровими доріжками,
в Старому Чорторийську охайно
й тепло.
— Ото сидю в телевізорі, —
мовить бабця Катерина, відводячи погляд від екрана й усміхаючись гостям.
— Мати вже майже нічого
не чує, але помалу раду собі ще
дає, — розповідає старша донька
довгожительки, 76–літня Ганна
Юхимівна, яка мешкає по сусідству. Трохи поодалік — обійстя
ще однієї дочки Катерини Карпівни, Таїси. Вони та Ольга Сльозко, котра надає бабусі соціальні
послуги, і навідують стареньку,
яка ні до кого жити йти не хоче —
наймиліше їй у своїй хаті.
— Часом вмовлю у мене ночувати, то вона вже о п’ятій ранку до себе вертається… Я сама
здоров’я не маю, та мушу за нею
слідом іти, сніданок нести, —
зітхає Ганна Юхимівна. Пам’ятає
вона матір бджілкою–трудівницею: десятиліттями в колгоспі
працювала — і на ланці, й птахівницею; давала лад великому господарству й оселі; до лісу, що по-

У

чинається неподалік бабусиної
хати, вчащала по гриби–ягоди;
наткала гору доріжок і покривал.
Виростила Катерина Карпівна зі своїм чоловіком
овіком Юхимом
трьох доньок, дві оселилися по-

ється, хто ж до неї прийшов.
— Мама за життя багато набідувалася, — розповідає донька
Ганна. — Довелося їм із татом аж
три хати будувати. Першу спали-

Катерина Карпівна
« має
вісьмох онуків,
одинадцятеро
правнуків
та п’ятьох
праправнуків.

»

ряд із батьківською
ою хатою в
Старому Чорторийську,
ийську, а
наймолодша Галина
ина проживає на Житомирщині.
ирщині.
Вони вже й самі прабабусі. Роз’їхалися по світах бабусині нащадщадки. Шле правнучка
учка
вітання та світлини
ини
в Чорторийськ аж
ж із
далекої Швейцарії.ї.
— Моя мати теж
сто років прожила,
ла, —
каже бабця Катерина
рина і,
усміхаючись, роздивляоздивля-

ли німці — восени батьки зі мною
піврічною тільки поселилися, а
27 січня (ненька все життя пам’ятає) хата згоріла. Потім роками
довелося їм жити у «підсусідах»
— по чужих хатах, аж поки не
спромоглися «зліпити» маленьку,
та свою хатинку. Нинішню ж, просторішу, звели значно пізніше.
Катерина Карпівна вже понад два десятиліття як овдовіла.
Весь цей час намагалася дати
сама всьому лад, менше турбувати доньок та зятів. Нині ж без
їхньої допомоги не обійтися,
хоч на свої літа — вона ще ого–
го! Минулоріч по гриби ходила,
хоч рідні й переживали, щоб
не заблудилася. І не вгадав би,
скільки їй літ — ще на обличчя
небагато зморщок закралося, а
молоді.
очі — добрі й мол
— Ото, дитино,
дитин колись люди
рідному селі біля свопо хатах у рідном
зараз усі кудись
їх дітей були, а за
чогось їдуть… — скрушно хитаючи головою, каже довгожителька, яка у свої
сво поважні 102
онуків, одинадцямає вісьмох ону
теро правнуків тта п’ятьох праправнуків.
Охоче бабця Катерина посвітлин, хутенько
зувала для сві
поправляючи
квітчасту
поправляюч
хустку, а на прохання
сісти на лавочку відповіла: «Та
« можу ще й
постояти».
посто
— Дай, Боже,
усім здоров’ячусі
кка — в руках, у
ногах і в голові, — усміхаючись кутиками вуст, каже
на прощання
сстаренька. —
Аби кожен дожив
Аб
моїх літ… n
до мо

«Гангстеру»
загрожує
7 років тюрми
48-літній волинянин
вдався до розбою
та грабежу в сільських
крамницях
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

инулої п’ятниці підозрюваний зайшов до магазину села Поступель Ратнівського району та, погрожуючи
пістолетом і ножем, заволодів касовим апаратом, пляшкою горілки та цигарками. Сума завданих
матеріальних збитків становить
понад 8 тисяч гривень. Після цього з іншого магазину зловмисник
відкрито викрав пиво. Поліція
оперативно встановила, що роз-

М

Викрадені речі,
« ніж
та пістолет,
який виявився
іграшковим,
правоохоронці
вилучили.

»

бій та грабіж скоїв житель Ратнівського району. Викрадені речі, ніж
та пістолет, який виявився іграшковим, правоохоронці вилучили.
Окрім цього, у чоловіка був ще й
муляж гранати РГД.
Затриманому слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо
обрання йому міри запобіжного
заходу у вигляді тримання під
вартою. Максимальний термін покарання згідно з інкримінованою
статтею — 7 років позбавлення
волі. n

Фото Юлії МУЗИКИ.

ПОНЕДІЛОК, 25 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

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 Перу»
13:15 РадіоДень 13:45 Яскраві
моменти Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019 15:20 Д/ц «Неповторна
природа» 16:20 Хто в домі хазяїн?
16:55 По обіді шоу 18:30 Зворотний
відлік 21:25 UA:Спорт 21:40
Розважальна програма з Майклом
Щуром 22:15 Д/с «Життя з левами»
22:45 Перша шпальта

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
09.30, 18.00, 19.00, 02.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.20, 12.25
Х/ф «ВІЗЬМИ МЕНЕ ШТУРМОМ»
12.00 «Новини» 14.00 Х/ф
«МАДАМ» 15.50 «Чекай мене.
Україна» 20.00, 04.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство» 22.00, 05.25
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 23.55 Х/ф
«НЕМОЖЛИВЕ» 02.45 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.55 «Top Shop»

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»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с «Слуга
народу - 2»
22:45 «Гроші 2019»

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
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»
21:35 Футбол. Відбір до ЄВРО- 2020
Люксембург - Україна

СТБ
07:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

08:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:10 Х/ф «КЛІК: З ПУЛЬТОМ ПО
ЖИТТЮ»
12:35 Х/ф «БРУДНІ ТАНЦІ»
14:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «З вовками жити»
22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя»

ТБ
10:45 Х/ф «МАРМАДЮК»
12:30 Х/ф «ХЕРБІ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»
14:30 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
16:45 Х/ф «ДОКТОР СТРЕНДЖ»
19:00 Ревізор. Магазини
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент. Постшоу

17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «ТИМЧАСОВО ВАГІТНА»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:00, 18:15 «Спецкор»
09:40, 18:50 «ДжеДАІ»
10:15, 19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
14:05 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ БАРОН»
МЕГА
16:20 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
06.00 Бандитська Одеса 07.45,
БАНГКОК»
13.45 Правда життя 08.45, 16.50
21:35 Т/с «Кістки-9»
ICTV
Африканські річки: дари дощів 09.45, 23:10 Т/с «Кістки-8»
17.50 Смертельна зустріч 10.45,
05:00 Т/с «Відділ 44»
ZIK
02.35 Скептик 11.45 Україна: забута
05:45 Громадянська оборона
історія 12.35, 19.40 Речовий доказ
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
14.55, 23.30 Бойові сили 16.05
головне. Дайджест 07.15 Сім чудес
21:05 Факти
Річкові монстри 18.50, 20.50 Їжа
України 07.35 Вижити в Україні
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
богів 21.45 Полювання на
08.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
10:10 Антизомбі. Дайджест
рибу-монстра 22.35 Замерзла
17.00, 19.00 Перші про головне
11:00 Секретний фронт. Дайджест
планета 01.05 Містична Україна
08.15, 09.15, 00.00 Д/ф «Щоденники
13:25 Х/ф «МІСІЯ НЕМОЖЛИВА 3»
Другої світової війни: день за днем»
16:15 Х/ф «МІСІЯ НЕМОЖЛИВА 5:
К-1
09.35 Стежками війни 10.00, 11.20,
НАЦІЯ ІЗГОЇВ»
06:30 «TOP SHOP»
13.15, 16.15, 17.20, 18.15 Коментарі
20:15 Багач-бідняк 2
12.05 Докаz 15.15 Між своїми 19.15
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
21:25 Т/с «Пес»
VOX POPULI 20.00 HARD з Влащенко
08:10 «Ух ти show»
22:30 Свобода слова
08:50 Т/с «Мисливці за реліквіями» 21.00, 06.20 Перші про головне.
23:50 Х/ф «НАСІННЯ СМЕРТІ»
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем 22.30
10:35 Х/ф «ПРИНЦ І Я 3:
Гра в класику з Сергієм Рахманіним
МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ»
НОВИЙ КАНАЛ
23.30 Д/ф «Дзеркало історії» 02.00
12:15 «Бєдняков+1»
Художній фільм 03.10 Історична
05:15 Абзац
13:10 «Вірю не Вірю»
правда з Вахтангом Кіпіані
07:04, 08:55 Kids Time
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
07:05 М/с «Майлз із майбутнього»
15:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
ТЕТ
08:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
06.00 ТЕТ Мультиранок
09:00 М/ф «Елвін і бурундуки 3»
Перезавантаження-3»

09.30 М/ф «Підводна ера»
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 Іспанія - Норвегія. Відбір до
ЄВРО- 2020
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15, 16:05 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020
10:00 «Великий футбол»
10:45 Нідерланди - Німеччина. Відбір
до ЄВРО- 2020
12:30 «Євровідбір 2020. Матч-центр»
13:00 Відбір до ЄВРО- 2020. Огляд
туру
13:55 Італія - Фінляндія. Відбір до
ЄВРО- 2020
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:40 Передмова до
«Ліверпуль-Баєр» (2001/02).
Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра
16:45 Ліверпуль - Баєр. 1/4 фіналу
(2001 /02). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
18:35 Баєр - Ліверпуль. 1/4 фіналу
(2001 /02). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра

20:25 Післямова до «БаєрЛіверпуль» (2001/02).
Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра
20:30, 23:40 «Головна команда»
21:35 LIVE. Люксембург - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
20.50 Новини 09.00, 18.30
Зворотний відлік 11.20
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.15 Д/ф
«Кримські татари» 12.40 Лекції.
Історія України 13.00
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
13.45, 18.05, 22.10 Тема дня 14.15
Радіодень «Модуль знань» 15.00
Яскраві моменти Чемпіонату світу з
фігурного катання 2019 16.00 Світ
навколо 16.05 Радіодень «Життя+»
16.30 «Неосцена» з Олегом
Вергелісом 17.15 Лекції. «100 років
мистецтва» 17.40 «Своя земля»
21.15 «Спільно» 21.44 Програма
розслідувань «Схеми» 22.45
Лайфхак українською

UA: ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 20:50 Новини 09:00
«Зворотний відлік» (повтор за
п’ятницю) 11:20 Д/ф «Розсекречена

історія» 12:15 Д/ф «Сімдесятники.
Володимир Дахно» 12:40, 17:15
«Wise cow» 13:00 «Енеїда» 13:44
«Тема дня». Сурдопереклад 14:15
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Чемпіонат світу з фігурного катання
2019 16:02 «Світ навколо» 16:06
Радіодень «Життя +» 16:30
NeoСцена з Олегом Вергелісом
17:40 «Своя земля» 18:05 «Тема
дня» (прямий ефір) 18:30
«Зворотний відлік» (прямий ефір)
21:14 «Спільно» 21:42 Схеми.
Корупція в деталях 22:08 «Тема дня»
22:33 Д/ф «Чотириногі герої війни»

ЕСПРЕСО
00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
МаринаД» 01.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 02.00, 05.30
«Княжицький» 02.40 «Культ:
Експрес» з Марією Бурмакою 04.00,
06.30 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 07.30
«Суботній політклуб» 09.30 «Людина і
право» з Борисом Захаровим 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15 Коментар
15.30, 22.30 «Ваша воля» 19.00
«Великий ефір Василя Зими» 21.00
«Вердикт» із Сергієм Руденком 21.55
«ІТ-документ» 22.00 «Поліцейська
хвиля» 23.10 «Зворотний відлік»

ТБ

ВІВТОРОК, 26 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
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
РадіоДень 13:45 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного катання
2019 15:15 Т/с «Іспанська легенда»
16:55 UA: Фольк 18:20 Тема дня
18:50 Своя земля 19:10
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Гриценко
Анатолій Степанович 19:30
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Кривенко
Віктор Миколайович 19:45
Передвиборна агітація кандидатів на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету. Каплін Сергій
Миколайович 20:05 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету. Купрій Віталій
Миколайович 20:30 Разом 21:25
UA:Спорт 21:40 Наші гроші 22:15
Д/с «Життя з левами» 22:45 Складна
розмова

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «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»

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

07:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
ІНТЕР
08:00 Містичні історії з Павлом
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини
Костіциним 16+
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером» 09.20 10:45 МайстерШеф 12+
Х/ф «ЦЕ НЕ Я, ЦЕ - ВІН!» 11.15,
13:25 Хата на тата 12+
12.25 Х/ф «УКОЛ ПАРАСОЛЬКОЮ» 17:30, 22:00 Вікна-Новини
12.00 Новини 13.45 «Правила
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
виживання» 14.50, 15.50, 16.45
16+
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
20:00, 20:55 Т/с «З вовками жити»
«Стосується кожного» 20.00, 04.00
22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя»
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже багатство»
ICTV
22.00, 05.25 «Слідство вели... з
05:35, 20:20 Громадянська оборона
Леонідом Каневським» 23.55 Х/ф
«КІЛЬКА ПРИМАРНИХ ДНІВ» 02.35 06:30 Ранок у великому місті
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55 «Top
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Shop»
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
УКРАЇНА
10:05 Багач-бідняк
1+1
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 12:00 Антизомбі. Дайджест
13:30 Х/ф «ПРИДУРКИ»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
23:00 Сьогодні
1+1»

СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ

17:45 Т/с «Фантом»
22:40 Інтерв’ю з кандидатом у
Президенти про головне
23:25 Х/ф «ЯГУАР»

НОВИЙ КАНАЛ
06:39, 07:55 Kids Time
06:40 М/с «Майлз із майбутнього»
07:34 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:00 Т/с «Мерлін»
11:30 Т/с «Загублені»
14:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 7я Рози 16+
23:45 Х/ф «СЕКС І НІЧОГО
ОСОБИСТОГО»

10:25 Х/ф «МАТУСИН СИНОК»
12:15 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50 «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»
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 Т/с «Решала»
12:00, 17:15 «Загублений світ»
МЕГА
13:00 «Облом.UA.»
06.00 Бандитський Київ 07.45, 13.45 13:25 Х/ф «ЩО ПРИХОВУЄ
БРЕХНЯ»
Правда життя 08.45, 16.45
Африканські річки: дари дощів 09.45, 15:10 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
17.45 Смертельна зустріч 10.45
викликом-4»
Скептик 11.45 Україна: забута історія
21:35 Т/с «Кістки-9»
12.35, 19.40 Речовий доказ 14.55,
23.30 Бойові сили 15.55, 21.45
23:10 Т/с «Кістки-8»
Полювання на рибу-монстра 18.45,
ZIK
20.50 Їжа богів 22.35 Замерзла
планета 00.35 Підроблена історія
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
К-1
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00, 11.00,
06:30 «TOP SHOP»
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Перші про
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
головне 12.10 Гра Z вогнем 15.15
08:10 «Ух ти show»
Між своїми 19.15 VOX POPULI 20.00
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»

ТБ

Ток-шоу «Злий дім» 21.00, 06.20
Перші про головне. Підсумки 21.35
Ток-шоу «Не дебати» 23.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 02.00 Художній
фільм 03.10 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

13:00 Нідерланди - Німеччина. Відбір
до ЄВРО- 2020
14:45 Відбір до ЄВРО- 2020. Огляд
туру
16:05 Люксембург - Україна. Відбір
до ЄВРО- 2020
17:55 «Головна команда»
18:50 LIVE. Вірменія - Фінляндія.
Відбір до ЄВРО- 2020
20:55, 23:40 «Євровідбір 2020.
Матч-центр»
21:35 LIVE. Швейцарія - Данія. Відбір
до ЄВРО- 2020

ТЕТ

23:45 Боснія і Герцеговина Греція. Відбір до ЄВРО2020

UA: ВОЛИНЬ

07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
«Зворотний відлік» 11:20 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«Сімдесятники. Володимир
Денисенко» 12:40, 17:15 «Wise cow»
13:00 «Енеїда» 13:42, 21:01 «Тема
ТЕТ
дня». Сурдопереклад 14:15
Радіодень «Модуль знань» 15:00
06.00 ТЕТ Мультиранок
Чемпіонат світу з фігурного катання
09.45 Х/ф «ПРИНЦЕСА МАЛЕН»
2019 р. 16:06 Радіодень «Життя+»
11.00 Т/с «Якось у казці»
16:30 МузLove з Любою Морозовою
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
17:40 «Спільно» 18:12 Т/с «Еліза»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
UA: РІВНЕ
19:23 «Тема дня». (Прямий ефір)
Полтавою
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок» 19:52 «Букоголіки» 20:18 Лайфхак
13.30, 14.30 Танька і Володька
українською 20:30 Новини.
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
15.00 Панянка-селянка
Сурдопереклад 20:54 «Своя земля»
19.00, 20.30 Новини 09.00 Зворотний 21:24 «Шахтарська зміна» 22:29
18.00 4 весілля
відлік 11.20 Публіцистична програма #ВУкраїні
22.00 Сімейка У
«Розсекречена історія» 12.15 Д/ф
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
«Кримські татари» 2 ч. 12.40 Лекції.
ЕСПРЕСО
Історія України 12.55
01.30, 06.00, 19.00 «Великий ефір
ФУТБОЛ-1
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» Василя Зими» 03.30, 08.00, 21.00
06:00 Журнал Ліги чемпіонів
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня 14.10 «Вердикт» з Сергієм Руденком 04.30
06:30 Огляд матчу «Угорщина Світ навколо 14.15 Радіодень
«Суботній політклуб» 05.30
Хорватія». Відбір до ЄВРО- «Модуль знань» 15.00 Яскраві
«Міжнародний огляд» з Юрієм
2020
моменти Чемпіонату світу з фігурного Фізером 09.00 «Мандруй своє»
06:45 Туреччина - Молдова. Відбір до катання 2019 р. 16.00 Радіодень
09.30 «Успішні в Україні» 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
ЄВРО- 2020
«Життя+» 16.30 «Музлов» з Любою
08:35 Огляд 2-го ігрового дня. Відбір Морозовою 17.15 Лекції. «100 років 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою Діденко
до ЄВРО- 2020
мистецтва» 17.40 «Спільно» 18.10
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
Т/с «Еліза» 19.50 «Букоголіки» 20.15
15.20, 16.10, 17.10, 18.15 Коментар
10:25 Франція - Ісландія. Відбір до
Лайфхак українською 20.50 «Своя
15.30, 22.30 «Ваша воля» 22.00
ЄВРО- 2020
земля» 21.20 «Шахтарська зміна»
«Шустрова Live» 23.00
12:15 «Великий футбол»
22.25 Д/ф «В Україні»
«Еспресо:Дебати»

природа» 11:00, 12:40, 17:15
«Wise cow» 11:18 Д/ф
07:45 Містичні історії з Павлом
12:40 Т/с «Загублені»
«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
UA: ПЕРШИЙ
ІНТЕР
«Сімдесятники. Микола
Костіциним 16+
15:10 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
2+2
UA: РІВНЕ
Вінграновський» 13:44 «Тема
09:40 МайстерШеф 12+
ЛІТНІЙ ТАБІР»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25, Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
дня». Сурдопереклад 14:10,
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
Інтером» 09.20 Х/ф «БЛИЗНЮК» 12:45 Хата на тата 12+
07.00 Ранкове шоу «Добрий
06:00 Мультфільми
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30
17:30, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Аферисти в мережах 16+
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14:55, 16:02 «Світ навколо» 14:15
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05 11.20, 12.25 Х/ф «ТРИМАЙ У
08:00, 21:35 Т/с «Кістки-9»
Радіодень «Модуль знань» 15:00
22:00 7я Рози 16+
18:00 Слідство ведуть
17.00, 20.50 Новини 09.00 Д/ф
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с ПОЛІ ЗОРУ» 13.45 «Правила
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
Чемпіонат світу з фігурного
виживання» 14.50, 15.50, 16.45
екстрасенси 16+
«Галерея Вельвет» 12:30 Д/ц
«Кухня По» 09.30, 13.00
09:40, 18:15 «Спецкор»
катання 2019 р. 16:06 Радіодень
МЕГА
20:00, 20:55 Т/с «З вовками
«Аромати Перу» 13:15 РадіоДень «Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Кулінарно-літературне шоу
10:20,
18:50
«ДжеДАІ»
«Життя+» 16:30 БібліоFun з
Ток-шоу «Стосується кожного»
13:45 Яскраві моменти
жити»
06.00 Бандитська Одеса 07.50, 11:00 Т/с «Решала»
«Енеїда» 10.00, 13.45, 18.05,
20.00, 04.00 «Подробиці» 21.00 22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя» 13.45, 02.10 Правда життя 08.50,
Ростиславом Семківим 17:40
Чемпіонату світу з фігурного
22.10 Тема дня 10.30 Д/с
12:00, 17:20 «Загублений світ»
«Речдок. Особливий випадок.
«Разом» 18:05 «Тема дня»
катання 2019 р. 15:15 Т/с
16.45
Африканські
річки:
дари
«Неповторна
природа»
11.00
Чуже багатство» 22.00, 05.25
(прямий ефір) 18:30 «Зворотний
14:00 «Помста природи»
ICTV
«Іспанська легенда» 16:55
дощів
09.50,
17.45
Смертельна
Ранковий
гість
11.20
«Слідство вели... з Леонідом
відлік» (прямий ефір) 21:12 «Наші
15:20 Х/ф «ХИЖАКИ»
Сильна доля 18:30 Зворотний
зустріч
10.45
Скептик
11.35
Публіцистична
програма
ФУТБОЛ-1
05:35, 10:05, 13:25 Громадянська
Каневським» 23.55 Т/с
гроші» 21:40 «Складна розмова»
19:25,
20:30
Т/с
«Опер
за
відлік 21:25 UA:Спорт 21:40
Україна:
забута
історія
12.35,
«Розсекречена
історія»
12.15
Д/ф
«Краплина світла» 02.30 «Орел і
оборона
22:34 «Пліч-о-пліч»
06:00 Огляд 1-го ігрового дня.
Складна розмова 22:15 Д/с
викликом-4»
19.40
Речовий
доказ
14.55,
23.30
«Генна
інженерія»
12.40
Лекції.
Решка. Шопінг» 04.55 «Top Shop» 06:30 Ранок у великому місті
Відбір до ЄВРО- 2020
«Життя з левами» 22:45 Схеми.
Бойові
сили
15.55,
21.45
23:10
Т/с
«Кістки-8»
Історія
України
14.15
Радіодень
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
ЕСПРЕСО
06:30 Мальта - Іспанія. Відбір до «Модуль знань» 15.00 Яскраві
Корупція в деталях
Полювання на рибу-монстра
УКРАЇНА
Факти
ЄВРО- 2020
00.00,
06.00,
19.00 «Великий
18.45,
20.50
Їжа
богів
22.35
ZIK
моменти Чемпіонату світу з
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Невідома Південна Америка
1+1
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
08:15, 14:10, 20:55 Огляд 3-го
фігурного
катання
2019
р.
16.00
Україною
07.00,
16.00,
18.00
Перші
про
13:35 Х/ф «ПОДВІЙНІ
21.00 «Вердикт» з Сергієм
ігрового дня. Відбір до
00.35 Містична Україна
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Радіодень «Життя+» 16.30
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
НЕПРИЄМНОСТІ»
Руденком 03.00 «Культ: Експрес»
ЄВРО- 2020
«Сніданок з 1+1»
«Бібліоман»
з
Ростиславом
23:00 Сьогодні
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
15:05, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
К-1
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS Семківим 17.15 Лекції. «100 років з Марією Бурмакою 03.30
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 09:30 Зірковий шлях
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
17:45 Т/с «Фантом»
10:25, 13:20 «Головна команда» літератури» 17.40 «Разом» 18.30 «Шустрова Live» 04.00 «Студія
19:30 ТСН: «Телевізійна
06:30 «TOP SHOP»
10:30 Місія: краса
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
20:20 Секретний фронт
11:30 Люксембург - Україна.
служба новин»
Зворотний відлік 21.15 Програма Захід» з Антоном Борковським
07:45
М/с
«Гарфілд
Шоу»
11:30 Реальна містика
22:40
Інтерв’ю
з
кандидатом
у
Перші
про
головне
12.05,
20.00
Відбір
до
ЄВРО2020
розслідувань «Наші гроші» 21.40 05.00 «Поліцейська хвиля» 05.30
09:30 «Одруження наосліп»
08:00 «Ух ти show»
13:30, 15:30 Агенти
«#Скандали_тижня» 09.00 «PRO
Президенти
про
головне
HARD
з
Влащенко
15.15
Між
14:45
Відбір
до
ЄВРО2020.
Ток шоу «Складна розмова» 22.40
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
справедливості 12+
08:30 Т/с «Мисливці за
здоров’я» з Іриною Коваль 09.55,
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
Огляд туру. Прем’єра
«Пліч-о-пліч»
13:30 «Сімейні мелодрами»
16:00 Історія одного злочину 16+ 23:25 Х/ф «ЛЕОН»
реліквіями»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
06.20 Перші про головне.
16:05, 18:35 «Євровідбір 2020.
14:30 Т/с «Величне століття.
18:00 Т/с «Таємниці»
10:10 Х/ф «ТРАСА 60»
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
НОВИЙ КАНАЛ
UA: ВОЛИНЬ
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
Матч-центр»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
Роксолана»
12:15 «Бєдняков+1»
10.05, 15.15 «Погода» з
05:05 Абзац
22.30 Перші другі 23.30
16:45 Швейцарія - Данія. Відбір
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
21:00 Т/с «Серце матері»
13:10 «Вірю не Вірю»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
07:04, 08:54 Kids Time
до ЄВРО- 2020
Стежками війни 00.00 Д/ф
19:20 «Секретні матеріали 2019» 23:20 Гучна справа
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
07:05 М/с «Майлз із
«Щоденники Другої світової війни: 19:05 Чехія - Бразилія.
20:45, 21:45 Т/с «Слуга народу
08:30, 13:30, 17:00, 20:50 Новини 17.10, 18.15 Коментар 15.30,
15:50 «Орел і Решка. Навколо
СТБ
майбутнього»
Контрольна
гра
- 3»
09:00 Д/ц «Кухня По» 09:37,
день за днем» 02.00 Художній
світу»
22.30 «Ваша воля» 22.00 «Вартові
08:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
13:02 «Енеїда» 10:04, 22:06 «Тема Еспресо» 23.10 «Зворотний
22:45 «Світ навиворіт - 10:
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
фільм 03.10 Історична правда з 22:50 Відбір до ЄВРО- 2020
06:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
08:55 Т/с «Мерлін»
дня» 10:32 Д/ц «Неповторна
Огляд туру
Бразилія»
Перезавантаження-3»
Вахтангом Кіпіані
історія»
відлік»

ЧЕТВЕР, 28 БЕРЕЗНЯ
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17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
13:30, 15:30 Агенти справедливості 22:40 Інтерв’ю з кандидатом у
UA: ПЕРШИЙ
12:15 «Бєдняков+1»
служба новин»
Президенти про головне
12+
13:10 «Вірю не Вірю»
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
23:25 Х/ф «БЛАКИТНА БЕЗОДНЯ» 15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
16:00 Історія одного злочину 16+
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
15:50 «Орел і Решка. Навколо світу»
18:00 Т/с «Таємниці»
18:00, 21:00, 23:30 Новини 06:35,
НОВИЙ КАНАЛ
13:30 «Сімейні мелодрами»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Перезавантаження-3»
05:00 Абзац
Країно! 09:35 Зворотний відлік 12:30 14:30 Т/с «Величне століття.
21:00 Т/с «Серце матері»
Роксолана»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
06:55, 08:44 Kids Time
Д/ц «Аромати Шотландії» 13:15
23:20 Контролер
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
07:00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
РадіоДень 13:45 Яскраві моменти
19:20 «Секретні матеріали 2019»
Європа»
ЛІТНІЙ ТАБІР»
Чемпіонату світу з фігурного катання
СТБ
08:45 Т/с «Мерлін»
2019 р. 15:15 Т/с «Іспанська легенда» 20:40 «Чистоnews 2019»
06:40
Т/с
«Коли
ми
вдома.
Нова
2+2
20:45 Т/с «Слуга народу - 3»
12:15 Т/с «Загублені»
17:00 Концертна програма Арсена
історія»
Мірзояна 18:20 Тема дня 18:50 Своя 21:50 «Право на владу 2019»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
06:00 Мультфільми
07:40 Містичні історії з Павлом
земля 19:10 Передвиборна агітація
21:00 Аферисти в мережах 16+
08:00, 21:35, 23:10 Т/с «Кістки-9»
Костіциним 16+
ІНТЕР
кандидатів на пост Президента України
22:00 7я Рози 16+
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:25 МайстерШеф 12+
за кошти Державного бюджету.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
09:35, 18:15 «Спецкор»
12:35
Хата
на
тата
12+
МЕГА
Бондар Віктор Васильович 19:30
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Передвиборна агітація кандидатів на Інтером» 09.20 Х/ф «ХТО Є ХТО»
10:55 Т/с «Решала»
06.00 Бандитський Київ 07.50,
пост Президента України за кошти
11.15, 12.25 Х/ф «АС ІЗ АСІВ»
18:00 Слідство ведуть екстрасенси 13.50 Правда життя 08.50, 16.45,
11:55, 17:15 «Загублений світ»
Державного бюджету. Смешко Ігор
13.45 «Правила виживання» 14.50,
16+
00.35 Африканські річки: дари дощів 13:50 «Облом.UA.»
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00, 19.00, 20:00, 20:55 Т/с «З вовками жити» 09.50 Дикі і озброєні 10.50 Скептик 15:25 Х/ф «ЛІТАК ПРОТИ
Петрович 19:45 Передвиборна
агітація кандидатів на пост Президента 01.45 Ток-шоу «Стосується кожного» 22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя» 11.50 Україна: забута історія 12.40,
ВУЛКАНА»
20.00, 03.55 «Подробиці» 21.00
України за кошти Державного
19.40 Речовий доказ 15.00, 23.30
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
«Речдок. Особливий випадок. Чуже
бюджету. Новак Андрій Яремович
Бойові сили 15.55, 21.45
ICTV
викликом-4»
багатство» 22.00, 05.25 «Слідство
20:05 Передвиборна агітація
Полювання на рибу-монстра 17.45
05:35 Громадянська оборона
кандидатів на пост Президента України вели... з Леонідом Каневським»
ZIK
Смертельна зустріч 18.45, 20.50
06:30 Ранок у великому місті
23.55 Т/с «Краплина світла»
за кошти Державного бюджету.
Їжа богів 22.35 Невідома Південна 07.00, 16.00, 18.00 Перші про
08:45,
12:45,
15:45,
18:45,
21:05
Литвиненко Юлія Леонідівна 20:25
Америка 01.30 Містична Україна
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
УКРАЇНА
Факти
Д/ц «Мегаполіси» 21:25 UA:Спорт
03.00 Бандитська Одеса
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
21:40 Схеми. Корупція в деталях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
К-1
22:15 Д/с «Життя з левами»
10:10 Секретний фронт
Україною
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
12:15, 13:20 Х/ф «ШАНХАЙСЬКІ 06:30 «TOP SHOP»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
Перші про головне 12.10 Гра Z
1+1
ЛИЦАРІ»
23:00 Сьогодні
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок 09:30 Зірковий шлях
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
Прямим текстом з Остапом
08:10 «Ух ти show»
з 1+1»
10:30 Місія: краса
17:45 Т/с «Фантом»
09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями» Дроздовим 21.00, 06.20 Перші про
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
11:30 Реальна містика
20:20 Антизомбі
головне. Підсумки 21.30 Ток-шоу
10:40 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Астерікс і Земля
Богів»
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+)

«Не дебати» 00.00 Д/ф «Щоденники 16:55 Португалія - Сербія. Відбір до
Другої світової війни: день за днем»
ЄВРО- 2020
02.00 Художній фільм 03.10
18:45, 21:40 «Головна команда»
Історична правда з Вахтангом Кіпіані 19:50 Люксембург - Україна. Відбір
до ЄВРО- 2020
ТЕТ
22:50 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ЛУСКУНЧИК І
UA: РІВНЕ
МИШАЧИЙ КОРОЛЬ»
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
11.00 Т/с «Якось у казці»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під 19.00, 20.30 Новини 09.00
Зворотний відлік 11.20
Полтавою
Публіцистична програма
13.30, 14.30 Танька і Володька
«Розсекречена історія» 12.15 Д/ф
15.00 Панянка-селянка
«Олесь Шевченко. Як на сповіді»
18.00 4 весілля
12.40, 17.15 Лекції. «100 років
22.00 Сімейка У
літератури» 13.00 Кулінарно23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
літературне шоу «Енеїда» 13.45,
21.55 Тема дня 14.15 Радіодень
ФУТБОЛ-1
«Модуль знань» 15.00 Яскраві
моменти Чемпіонату світу з
06:00 Нідерланди - Німеччина.
фігурного катання 2019 р. 16.00
Відбір до ЄВРО- 2020
Радіодень «Життя +» 16.30
07:45 «Євровідбір 2020.
«Неосцена» з Олегом Вергелісом
Матч-центр»
17.40 Д/ф «Чудова гра» 18.10 Т/с
08:15 Ізраїль - Австрія. Відбір до
«Еліза» 19.25 Звіти наживо 20.15
ЄВРО- 2020
Лайфхак українською 20.50
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
Ток-шоу «Складна розмова» 21.20
10:20 Чорногорія - Англія. Відбір до «Спільно» 22.25 Програма
ЄВРО- 2020
розслідувань «Наші гроші»
12:10 Туреччина - Молдова. Відбір
UA: ВОЛИНЬ
до ЄВРО- 2020
13:55 Франція - Ісландія. Відбір до 07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
ЄВРО- 2020
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
16:00 Відбір до ЄВРО- 2020. Огляд 13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
туру
«Зворотний відлік» 11:20 Д/ф

«Розсекречена історія» 12:15 Д/ф
«У колі любові Миколи
Рушковського» 12:40, 17:15 «Wise
cow» 13:02 «Енеїда» 13:44, 22:01
«Тема дня». Сурдопереклад 14:10,
14:55, 16:02 «Світ навколо» 14:15
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Чемпіонат світу з фігурного катання
2019 р. 16:06 Радіодень «Життя+»
16:30 NeoСцена з Олегом
Вергелісом 17:40 «Чудова гра»
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Звіти
наживо». (Звітуватиме голова
Волинської ОДА О.Савченко).
(Прямий ефір) 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:54 «Складна
розмова» 21:24 «Спільно» 22:29
«Наші гроші»

ЕСПРЕСО
01.30, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 03.30, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
04.30 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 05.00, 09.00
«Шустрова Live» 05.30 «Поліцейська
хвиля» 09.30 «Вартові Еспресо»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.25
Коментар 15.30, 22.30 «Ваша воля»
18.15 «Агро-експрес» 21.00
«Політклуб Віталія Портникова»
23.00 «Еспресо:Дебати»

ТБ
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ІНТЕР

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 Шотландії» 13:15
РадіоДень 13:45 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019 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 Розважальна
програма з Майклом Щуром
22:25 Перша шпальта 22:55 Д/с
«Життя з левами»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20 Х/ф «ТРЬОХ
ПОТРІБНО ПРИБРАТИ» 11.15,
12.25 Х/ф «ГРА В ЧОТИРИ
РУКИ» 13.45 «Правила
виживання» 14.50, 15.50, 16.45,
00.00 «Речдок» 18.00, 02.30
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 21.00
Ток-шоу «Подробиці вибору»
22.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 04.00
«Орел і Решка. Мегаполіси» 04.55
«Top Shop» 05.25 «Готуємо разом»

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
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Я заплачу
завтра»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:20 Слідами

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, 12:20 Т/с «Слуга народу
- 2»
14:45, 17:10 Т/с «Слуга народу
- 3»
19:15 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «Церемонія вручення
музичної премії Yuna
2019»

УКРАЇНА

СТБ
05:15, 18:00 Хата на тата 12+

12:50 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»
15:15 Х/ф «МІЖ НЕБОМ І
ЗЕМЛЕЮ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:00, 23:05 Холостяк 16+
22:50 Небачене Євробачення
2019

06.00 Бандитська Одеса 08.05,
14.00, 14.30 Правда життя 09.05
Замерзла планета 10.05
Смертельна зустріч 11.05
Скептик 12.00 Україна: забута
історія 12.50, 19.40 Речовий
доказ 14.55, 23.30 Бойові сили
ICTV
15.55, 21.45 Полювання на
05:35 Громадянська оборона
рибу-монстра 16.45, 00.35
06:30 Ранок у великому місті
Африканські річки: дари дощів
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти 17.45 Дикі і озброєні 18.45, 20.50
09:15, 19:25 Надзвичайні новини Їжа богів 22.35 Невідома Півленна
10:10 Антизомбі
Америка 01.35 Містична Україна
ZIK
03.05 Професія - альфонс 03.45
11:05 Х/ф «ПОДВІЙНІ
07.00,
16.00,
18.00
Перші про
Дракула та інші 04.05 Наші
НЕПРИЄМНОСТІ»
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
13:20, 23:00 Скетч-шоу «На
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
К-1
трьох» 16+
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
06:30 «TOP SHOP»
14:55, 16:20 Т/с «Пес»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Перші
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
17:45 Т/с «Фантом»
про головне 12.05 HARD з
08:10 «Ух ти show»
20:10, 21:35 Дизель-шоу 12+
Влащенко 15.15 Між своїми
08:50 Т/с «Мисливці за
18.30 Джокери 20.00 FACE 2
реліквіями»
НОВИЙ КАНАЛ
FACE з Тетяною Даниленко 21.00
10:35 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ» Перші про головне. Підсумки
06:34, 07:55 Kids Time
12:15 «Бєдняков+1»
21.30 Політичне ток-шоу «Народ
06:35 М/с «Майлз із майбутнього»
13:10 «Вірю не Вірю»
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
07:34 М/с «Том і Джеррі шоу»
Другої світової війни: день за
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
08:00 Ревізор. Магазини
днем» 02.05 Художній фільм
15:50 «Орел і Решка. Навколо
10:00 Пацанки. Нове життя 16+
03.30 Історична правда з
світу»
12:50 Суперінтуїція 12+
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
16:50 Т/с «Будиночок на щастя»
06.30 Європа у фокусі
Перезавантаження-3»
19:00 Імпрув шоу 16+
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
ТЕТ
21:00 Аферисти в мережах 16+
23:00 «Орел і Решка. Незвідана
22:00 Х/ф «ОТЖЕ, ВІЙНА»
06.00 ТЕТ Мультиранок
Європа»

ТБ

СУБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:30 Новини
09:30 М/с «Вруміз» 10:15 Х/ф
«ПРИНЦ ЗА СІМОМА МОРЯМИ»
12:00 Сильна доля 13:05 Яскраві
моменти Чемпіонату світу з
фігурного катання 2019 15:00 По
обіді шоу 16:00 Спільно 16:35
Д/ц «Мальовничі села» 17:00 Т/с
«Римська імперія» 19:50 Д/с
«Дивовижні міста світу» 21:25
Спецпроект. Розсекречена історія
22:25 Д/ц «Неповторна природа»

1+1
07:15 «Світське життя. 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:15, 12:30, 13:50, 15:10
«Світ навиворіт - 6»
16:30, 20:25 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
22:20 Д/ф «Рей ан»

ІНТЕР

«ДАЙТЕ КНИГУ СКАРГ» 11.30
Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ» 13.30 Х/ф
«СУЄТА СУЄТ» 15.10 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА» 17.00 Х/ф
«КОРОЛЕВА МАРГО» 20.00
«Подробиці» 20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон» 22.20 Т/с «Тільки не
відпускай мене» 02.20 Х/ф «ГРА
В ЧОТИРИ РУКИ» 04.50
«Великий бокс. Олександр
Гвоздик і Дуду Нгумбу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Т/с «Серце матері»
12:50, 15:20 Х/ф
«ПОМІЧНИЦЯ»
15:40, 20:00 Т/с «Із минулого з
любов’ю»
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:00 Т/с «Квиток на двох»

СТБ
05:50, 23:10 Хата на тата 12+
07:40 Страва честі 12+
08:35 Т/с «З вовками жити»
16:10 Холостяк 16+
19:00 МайстерШеф.
Професіонали 12+

06.25 Х/ф «АРТИСТ ІЗ
ICTV
КОХАНІВКИ» 07.50 «Чекай мене.
05:30 Скарб нації
Україна» 09.40 «Слово
05:40 Еврика!
Предстоятеля» 09.50 Х/ф

НЕДІЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ

МЕГА

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Кістки-9»
08:55 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 Т/с «Решала»
12:00, 17:10 «Загублений світ»
14:00 Відеобімба
15:25, 23:15 Х/ф «ПЛАНЕТА
АКУЛ»
19:25 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР»
21:40 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»

05:45, 12:45, 18:45 Факти
06:10 Більше, ніж правда
07:35 Я зняв!
09:40 Дизель-шоу 12+
10:55, 11:55 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:25 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
19:10 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
21:45 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2:
ВІДРОДЖЕННЯ»
23:45 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:04, 07:19 Kids Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Таємний агент
08:45, 10:50 Подіум
12:45 Імпрув шоу 16+
14:45 Хто зверху? 12+
16:45 М/ф «У пошуках Дорі»
18:30 Х/ф «ТОР»
21:00 Х/ф «ТОР 2: ЦАРСТВО
ТЕМРЯВИ»
23:10 Х/ф «ЦЕНТУРІОН»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
00.30 Містична Україна 08.55,

18:30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
20:20 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3»
22:05 Х/ф «ХИЖАК»

09.30 Х/ф «ГРЕЙФРАЙЄРС
БОББІ»
11.25 Т/с «Якось у казці»
12.15, 17.00 Т/с «Рання пташка»
13.15, 14.15, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.45, 14.45 Танька і Володька
15.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА 2.
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
(16+)
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА (2015)» (16+)
23.00 Х/ф «ЧОБОТАР» (16+)

ФУТБОЛ-1

Перезавантаження.
Америка»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:00 «Блокбастери»

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, 18.05, 22.10 Тема
дня 10.30 Д/С «Неповторна
природа» 11.00 Ранковий гість
11.15, 15.00 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019 12.15 Д/Ф
«Обсерваторія Білого слона»
13.45 Звіти наживо 14.30
Радіодень «Модуль знань» 16.00
Радіодень «Життя +» 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 22.35
«Як дивитися кіно?»

06:00 Швейцарія - Данія. Відбір
до ЄВРО- 2020
07:45 «Євровідбір 2020.
Матч-центр»
08:15 Люксембург - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Вельс - Словаччина. Відбір
до ЄВРО- 2020
12:10 Угорщина - Хорватія. Відбір
до ЄВРО- 2020
13:55 Ізраїль - Австрія. Відбір до
ЄВРО- 2020
16:00 Чемпіонат Італії. Передмова
UA: ВОЛИНЬ
до туру. Прем’єра
16:30 Кіпр - Бельгія. Відбір до
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
ЄВРО- 2020
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
18:20 Нідерланди - Німеччина.
08:30, 13:30, 17:00, 20:50 Новини

ФУТБОЛ-1

06:00 К’єво - Кальярі. Чемпіонат
18.35 Брама часу 10.35 Битва
Італії
цивілізацій 11.25 Бойові сили
07:45, 15:10 Чемпіонат Італії.
13.15 Як працює наш мозок
Передмова до туру
15.45 Невідома Південна
08:15 Угорщина - Хорватія. Відбір
Америка 17.45 Полювання на
ZIK
до ЄВРО- 2020
рибу-монстра 21.00 Народження 07.00, 09.00 Перші про головне.
Європи 23.30 Африканські річки: Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі 10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
10:25 Чемпіонат Англії.
дари дощів 01.20 Війна всередині
10.00 Перша передача 10.35,
Передмова до туру.
нас
22.35, 02.10 Історична правда з
Прем’єра
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
К-1
10:55 Португалія - Сербія. Відбір
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
до ЄВРО- 2020
06:30 «TOP SHOP»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
12:45 Огляд 3-го ігрового дня.
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
Відбір до ЄВРО- 2020
08:10 «Дай лапу»
класику 15.00 Між своїми 15.45
13:20 Люксембург - Україна.
09:10 «Ух ти show»
Сім чудес України 16.00, 17.15
Відбір до ЄВРО- 2020
10:10 М/ф «Бунт пернатих»
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
15:55 LIVE. Удінезе - Дженоа.
11:45 М/с «Земля до початку
17.00, 19.00 Перші про головне
Чемпіонат Італії
часів»
18.45 Місто 19.20 VOX POPULI
13:00 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ» 20.00 Докаz 21.00 Деталі 22.00 16:45, 19:45 Футбол Tables
17:55 Відбір до ЄВРО- 2020
14:40 «Орел і Решка.
Стежками війни 00.00 Д/ф
Огляд туру
Перезавантаження.
«Щоденники Другої світової війни:
18:45 Топ-матч
Америка»
день за днем» 05.35
18:55 LIVE. Ювентус - Емполі.
22:00 «Орел і Решка. Рай та
Документальний фільм 06.00
Чемпіонат Італії
пекло»
Євромакс 06.30 Завтра вже
сьогодні
23:00 «Блокбастери»
20:55 Світ Прем’єр-Ліги
21:25 LIVE. Сампдорія - Мілан.
2+2
ТЕТ
Чемпіонат Італії
23:25 Фулгем - Ман Сіті.
06:00 Мультфільми
06.00 ТЕТ Мультиранок
Чемпіонат Англії
08:05 «102. Поліція»
11.35 М/ф «Лісовий патруль»
09:00 ДжеДАІ. Дайджест 2017
12.50 Х/ф «СОЛЯНА
UA: РІВНЕ
10:00 «Загублений світ»
ПРИНЦЕСА»
13:00 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР» 14.00 4 весілля
07.00 М/С «Принцеса Сісі» 08.00
15:05 Т/с «Ласко-кулак Бога»
17.15 Х/ф «ЧОБОТАР» (16+)
Ранкове шоу «Добрий ранок»
16:55 Х/ф «МОРСЬКИЙ
19.00 Одного разу під Полтавою 09.35 «Хто в домі хазяїн» 10.00
«Чудова гра» 10.30 Д/С
ПІХОТИНЕЦЬ»
22.30 Т/с «Хамелеон» (16+)

ТБ

Відбір до ЄВРО- 2020
20:10 Світ Прем’єр-Ліги
20:40 Франція - Ісландія. Відбір до
ЄВРО- 2020
22:50 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020

ТЕТ

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 воля»
03.30, 09.30 «Поліцейська хвиля»
04.00 «Шустрова Live» 08.00
«ІТ-документ» 09.00 «Успішні в
Україні» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 Коментар 19.15,
23.00 «Еспресо:Дебати» 21.00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
22.00 «#Скандали_тижня»

«Неповторна природа» 11.00
Ранковий гість 11.25 Концерт
Єгора Грушина 12.40, 17.40,
19.45 Лайфхак українською 12.55
Радіодень: Модуль знань
(вибране) 13.30 Українська
читанка 13.40 Тема дня 14.10
«Розсекречена історія» 15.05
Радіодень «Книжкова лавка»
16.00 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019 18.00 Концертна
програмам Павла Табакова «Мій
світ» 19.00 Новини 19.15
«Суботня тема» 20.05 UA :Фольк
21.00 «Муз лав» з Любою
Морозовою 21.30 Неосцена з
Олегом Вергелісом 22.05 Сильна
доля

Табакова «Мій світ» 19:00 Новини
19:16 «Вечір на Суспільному»
19:44, 22:50 Лайфхак
українською 20:08 UA:Фольк
21:00 МузLove з Любою
Морозовою 21:28 NeoСцена з
Олегом Вергелісом 21:56 Д/ф
«Сильна доля»

UA: РІВНЕ

Суспільному». Сурдопереклад
14:06 Д\ф «Незвідані шляхи»
15:00 Чемпіонат світу з фігурного
катання 2019 16:00 Д/ф «Чудова
гра» 16:52 Лайфхак українською
17:07 UA: Фольк (новий) 18:00
Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська терція» 19:15 «Тема
дня.Спецвипуск» (Прямий ефір)
19:45 Спецпроект «Ніч виборів на
Суспільному»

ЕСПРЕСО

00.00, 07.00 «Політклуб Віталія
Портникова» 00.30, 06.30, 16.30
«#Скандали_тижня» 02.00, 11.05,
23.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 03.00, 05.35 «Ваша воля»
03.30, 09.30 «Мандруй своє»
04.00, 08.30 «Поліцейська хвиля»
04.30 «Княжицький» 05.10, 21.30
«Шустрова Live» 06.00, 13.30
«Вартові Еспресо» 09.00 «Культ:
UA: ВОЛИНЬ
07:00 «Додолики» 07:26 «Казки Експрес» з Марією Бурмакою
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Лірника Сашка» 08:00 «Ранок
«Нової Волині» 09:33 «Хто в домі 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
НОВИНИ 10.05 «PRO здоров’я» з
хазяїн?» 10:04 «Чудова гра»
10:30 Д/ц «Неповторна природа» Іриною Коваль 12.10, 14.05,
15.10, 17.05, 18.10 Коментар
10:57 Д/ц «Кухня По» 11:24
«Енеїда» 12:18 Двоколісні хроніки 13.05, 21.00 «Міжнародний
12:53 Радіодень «Модуль знань» огляд» з Юрієм Фізером 14.30
13:33 «Українська читанка» 13:45 «Успішні в Україні» 15.30
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо Воля
«Тема дня». Сурдопереклад
16.05 «Людина і право» з
14:09 «Розсекречена історія»
Борисом Захаровим 19.05
15:04 «Радіодень. Книжкова
«Суботній політклуб» 20.00
лавка» 16:00 Чемпіонат світу з
«Політичний МаринаД» 22.00
фігурного катання 2019 17:37
«Студія Захід» з Антоном
«Лайфхак українською» 18:03
Борковським
Концертна програма Павла

07.00 М/С «Принцеса Сісі» 08.00
11:30 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
19:30, 23:30 «ТСН Вибір країни
UA: ПЕРШИЙ
СТБ
Дитяча програма «Додолики»
13:45
Х/ф
«ТОР»
2019»
08.30 Ранкове шоу 09.30 «Хто в
06:50 Холостяк. Як вийти заміж 12+
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
16:10
Х/ф
«ТОР
2:
ЦАРСТВО
домі хазяїн» 10.00 Т/Ф «Чудова
08:00, 09:55 Хата на тата 12+
07:10, 08:10, 09:10 Доброго ранку, 21:30 «Голос країни 9»
2+2
ТЕМРЯВИ»
гра» 10.20 Д/С «Неповторна
09:00 Страва честі 12+
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
ІНТЕР
18:20 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
природа» 10.50 Д/С «Кухня По»
06:00 Мультфільми
14:50 МайстерШеф.
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
11.15 Кулінарно-літературне шоу
08.00 «уДачний проект» 09.00
08:10 «Угон по-нашому»
Професіонали 12+
16:00, 17:00 Новини 09:30, 10:10
ПІСКИ ЧАСУ»
«Енеїда» 12.05 Двоколісні хроніки 2
11:10 «Шалені перегони»
19:00, 19:55 Слідство ведуть
Д/ц «Тваринна зброя» 10:40, 11:10 «Готуємо разом» 10.00 «Орел і
23:15 Х/ф «КАБЛУЧКА
ч. 12.40 Радіодень «Модуль знань»
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел і
13:10 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
екстрасенси 16+
Д/с «Жива природа» 11:25 Д/ц
НАМЕЙСА»
Вибране 13.20 «Українська
Решка. Морський сезон 3» 12.00
15:15
Т/с
«Ласко-кулак
Бога»
21:00
Один
за
всіх
16+
«Кухня По» 12:10, 13:10 Д/ц
читанка» 13.30, 19.00 Новини
«Крутіше всіх. Новий сезон» 14.00 22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+
17:10 Х/ф «ХИЖАКИ»
ФУТБОЛ-1
«Браво, шеф!» 13:30 #ВУКРАЇНІ
МЕГА
13.40 Суботня тема 14.10 Д/С»
Д/п «Цукор» 16.00 Х/ф «ЗА
19:10 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
14:10 Пліч-о-пліч 14:30 Перший на ДВОМА ЗАЙЦЯМИ» 17.30 Х/ф
06:00 Удінезе - Дженоа. Чемпіонат Незвідані шляхи» 15.00 Яскраві
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
ICTV
21:05 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
селі 15:10, 16:10 UA:Фольк 16:25, «ПЕС БАРБОС І НЕЗВИЧАЙНИЙ
моменти Чемпіонату світу з
Італії
00.30 Містична Україна 08.40,
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
06:40 Антизомбі
17:10 Своя земля 17:30 Д/ц
фігурного катання 2019 16.00 Д/Ф
КРОС» 17.40 Х/ф
07:45, 12:45, 18:25 Світ
18.30 Брама часу 10.20 Їжа богів
07:25
Т/с
«Відділ
44»
«Мегаполіси» 18:00 Спецпроект
«Чудова гра» 16.25 Д/Ф «Хто в домі
«САМОГОННИКИ» 18.10 Х/ф
Прем’єр-Ліги
ZIK
11.15 Бойові сили 12.15
08:45,
12:45,
15:45,
18:45,
20:00
«Ніч виборів на Суспільному»
«ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
08:15 Ювентус - Емполі. Чемпіонат хазяїн» 16.50 Лайфхак українською
Шпигунство
та
змови
13.10
07.00
Перші
про
головне.
Факти
17.10 UA Фольк 18.00 Ювілейний
ПРОФЕСІЮ» 20.00 «Подробиці.
Італії
Дайджест 07.15 VOX POPULI 08.05
11:05, 13:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКІ Народження Європи 15.40
1+1
концерт «Піккардійська терція»
Вибори 2019» 00.00 «Речдок»
10:00,
15:40,
20:55
Футбол
NEWS
Невідома
Південна
Америка
17.40
FACE
2
FACE
з
Тетяною
Даниленко
ЛИЦАРІ»
19.15 Тема дня. Спецвипуск 19.45
02.35 «Орел і Решка» 03.20 «Орел і
06:00 «Розсміши коміка. Діти»
10:25
Журнал
Ліги
чемпіонів.
Полювання
на
рибу-монстра
21.00
09.00
Докаz
10.00
Перша
13:35 Х/ф «ДЕНЬ
Спецпроект «Ніч виборів на
Решка. Шопінг» 04.55 «Top Shop»
06:35 Мультфільм
передача
10.30
Стежками
війни
Як працює наш мозок 23.30
Прем’єра
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
Суспільному»
05.25 «Слідство вели... з Леонідом
06:45 «Українські сенсації 2019»
11.00, 05.05 Перші другі 12.00,
Африканські річки: дари дощів
10:55 Сампдорія - Мілан.
16:35 Х/ф «ДЕНЬ
Каневським»
20.10 Гра Z вогнем 12.50, 02.10
08:00 «Сніданок. Вихідний»
01.20 Прихована реальність
Чемпіонат Італії
UA: ВОЛИНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2:
Історична правда з Вахтангом
09:00 «Лото-Забава»
13:15, 15:25 Топ-матч
УКРАЇНА
ВІДРОДЖЕННЯ»
07:00
«Казки перевірені часом»:
Кіпіані 13.25, 06.00 Хард-ток-шоу 13:25 LIVE. Парма - Аталанта.
К-1
09:45 «Світ навиворіт - 10:
21:10 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
«Біляночка та Розаночка» 08:07
06:30 Сьогодні
«DROZDOV»
14.20
Політичне
Бразилія»
Чемпіонат Італії
06:30 «TOP SHOP»
22:55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2»
«Додолики» 08:20 «Казки Лірника
07:30 Зірковий шлях
ток-шоу «Народ проти!» 17.00,
10:50, 12:15 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» 08:00, 09:20, 11:20, 13:20, 15:20
14:15, 16:45, 19:45 Футбол Tables Сашка» 08:30 «Ранок «Нової
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
19.00
Перші
про
головне
17.15
НОВИЙ КАНАЛ
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
Волині» 09:30, 16:26 «Хто в домі
15:55 LIVE. Рома - Наполі.
08:00 «Ух ти show»
Т/с «Чужі рідні»
Прямим текстом з Остапом
хазяїн?» 09:56 «Чудова гра» 10:22
ШУРИКА»
Чемпіонат Італії
08:30 М/с «Земля до початку часів» Дроздовим 18.40 Сім чудес
05:40 Стендап шоу
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
12:00, 15:00, 18:00 ТСН: «ТСН
17:55, 22:35 Журнал Ліги чемпіонів Д/ц «Неповторна природа» 10:48
06:39, 07:59 Kids Time
09:15 Х/ф «СТАТУС:
19:00, 23:00 Сьогодні.
України 19.20 HARD з Влащенко
Д/ц «Кухня По» 11:14 «Енеїда»
спецвипуск»
06:40 М/с «Майлз із майбутнього»
18:55 LIVE. Болонья - Сассуоло.
ОНОВЛЕНИЙ»
Україна обирає
21.00 Деталі 22.00 Вижити в
(нова) 12:06 Двоколісні хроніки
13:10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
07:35 М/с «Том і Джеррі шоу»
16:50, 17:20 Х/ф «НУЛЬОВИЙ
Чемпіонат Італії
Україні 22.35 Джокери 23.00,
11:15 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
12:41 Радіодень «Модуль знань».
08:00
Х/ф
«СИНДБАД:
ЛЕГЕНДА
УДАЧІ»
01.10
Художній
фільм
00.00
Д/ф
ЦИКЛ»
21:20 «Великий футбол»
МІЖНАРОДНА
(Без згадки про кандидатів) 13:21
СЕМИ
МОРІВ»
«Щоденники Другої світової війни: 23:05 Кардіфф - Челсі. Чемпіонат «Українська читанка» 13:30, 19:00
20:00 Головна тема. Вибір
15:10 Х/ф «ВТЕЧА З
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
день за днем»
09:45 М/ф «У пошуках Дорі»
23:15 Х/ф «ПОМІЧНИЦЯ»
ШОУШЕНКА»
13:00 «Орел і Решка.
Англії
Новини 13:40 «Вечір на
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Дикі предки»
12.45 Х/ф «ЛУСКУНЧИК І
МИШАЧИЙ КОРОЛЬ»
14.00 4 весілля
17.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА (2015)» (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Т/с «Хамелеон» (16+)

09:00 Д/ц «Кухня По» 09:37,
13:02 «Енеїда» 10:04 «Звіти
наживо» 11:00, 12:40, 17:15 «Wise
cow» 11:20, 15:00 Чемпіонат світу
з фігурного катання 2019 12:15
Д/ф «Той, хто повернувся» 13:44
«Тема дня». Сурдопереклад
14:10, 14:55, 16:02 «Світ навколо»
14:15 Радіодень «Модуль знань»
16:06 Радіодень «Життя+» 16:30
БібліоFun з Ростиславом Семківим
17:35 «Виборчий округ» (О.
Кужель) 18:05 «Тема дня» (прямий
ефір) 18:30 «Зворотний відлік»
(прямий ефір) 21:11 «Схеми.
Корупція в деталях» 21:38 «Своя
земля» 22:11 «Тема дня» 22:34
«Як дивитися кіно?»

ЕСПРЕСО
00.00, 08.30, 20.00 «Політичний
МаринаД» 01.00, 23.00
«Поліцейська хвиля» 01.30, 16.30
«Шустрова Live» 02.00 «Суботній
політклуб» - перехід на літній час
04.00 «Політклуб Віталія
Портникова» 05.30 «Вартові
Еспресо» 06.00 «Суботнє інтерв’ю»
з Радіо Воля 06.30, 11.05, 18.05
«Суботній політклуб» 07.20
«Агро-експрес» 07.30 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 12.10, 14.05, 15.10,
16.05, 17.05 Коментар 13.05
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 19.00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
21.00 «Мир на цьому тижні» 23.30
«Страсна п’ятниця студента»,
передача з циклу «Метанойя»
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«Я ГОТОВА ПІШКИ ЙТИ ДО ДОНЕЦЬКА
ЗА СВОЇМ СИНОМ»
Фото з особистого архіву Івана ТУРЧИКА.

Закінчення. Початок на с. 1, 20
Людмила ВЛАСЮК

ійці дивилися на командира з німим
запитанням, і він узяв відповідальність на себе: «Давайте по 5—10 чоловік виходити, тільки не в одному напрямку. Хлопці, виберетесь — будете живі». Іван
ще пам’ятав, як минули Дзеркальне, дійшли до річки, де мали переходити міст. Потім
різкий біль пронизав тіло — і він відчув, що
падає. Отямився вже в полоні.
Спрага проймала, висмоктуючи з кожнісінької клітини залишки життєвої снаги.
Іван через пелену туману побачив біля
себе чоловіків у білих пов’язках. Такі були
у російських солдатів. Хотів піднятися, але
забракло сили. У нього було два поранення.
— Дивлюсь, у мене розірвана рука,
кров сильно тече і плече ниє, — каже боєць. — Поряд з іншими хлопцями лежу на
брезенті. БМП під’їжджає і все підвозить
поранених. Під конвоєм ведуть наших
бійців, поставили їх на коліна і запитують,
хто бажає перебинтовувати своїх. Упізнав
хлопчину із села Котів Ківерцівського району Сергія Намуйлика, ми разом служили. Він побачив мене й усміхнувся. У нього
руки були геть посічені, але він вийшов з
колони і каже: «Я буду». Бере бинт, робить
із нього джгут і перетискає мою руку. Потім
підходить до інших хлопців.

Б

ПРИСТАВЛЕНИЙ ДО СКРОНІ АВТОМАТ:
ЦЬОГО РАЗУ ПОЩАСТИЛО

— Скоро світатиме, стаємо у колону і
рушаємо, — мов крізь сон почув владний
командирський голос, який потім трохи
тихіше додав: — Хто може йти. Інші залишаються біля дороги, ми розберемося, що
з ними робити.
— Ходімо, я буду тебе вести, — сказав
мені Сергій, міцно тримаючи за руку. —
Інакше розстріляють.
Ми пройшли кілометрів три. Далі було
незміряне поле соняшників, куди нас завели. Страшенно хотілося води. Хлопці побачили, що недалеко є плантація з кавунами.
Сергій попросив дозволу сходити за ними.
У мене вже не було сили його їсти, рука
стала, як колода, посиніла. Однак Сергій
сам годував мене. Вночі нас привезли в
якийсь польовий госпіталь, я вже не орієнтувався, де ми перебуваємо. Техніки там
було море, повсюди стояли вертольоти.
ніхто
ТАК
не КОХАВ

«Найкращі ліки від війни – це кохання», – вважає Іван Турчик.

тобі п’ятнадцять
« Наклав
швів. Далі маєш

»

справлятися сам.

Всім наказали опуститись на коліна і чекати. Бачимо, під’їжджає до гвинтокрила
їхній КАМаз, повний «двохсотих», їх вантажать на борт. А хлопці кажуть: «Що ж тоді
з нашими робиться?» В одному з наметів
нас перебинтували, а зранку привезли в
Сніжне в міліцейський ізолятор.
Допитували по–різному. Починаючи
від банального: військове звання, частина,
розташування військ, техніки, яке завдання
виконують. Хто був поранений, того менше пресували. Приставлений автомат до
скроні — справа буденна. Щоразу хлопці
чули, як клацає зброя. І психологічно себе
налаштовували, що все… А потім з реготом долинали слова: «Цього разу пощастило»… Перші години полону були дуже
важкими — від нервового напруження і
стресу. Там і біль по–іншому відчувається.
Приймаєш його з гідністю.
— Нас розмістили в камери, — продовжує Іван. — Раз на день приносили ложку
каші та шматочок хліба. Морозиво діти
їдять довше, ніж ми цей хліб. Фраза «На
розстріл!» у полоні звучить дуже часто, і
щоразу у тебе щось перемикається в го-

лові. Спали на бетонній підлозі з товстим
шаром землі й бруду. На третій день полону до нас потрапив хірург з Рівного Микола
Гейник. Ця війна для нього вже третя. Його
відразу привели до нас, аби хоч якось «залатав» рани. Глянувши на мою руку, він сказав, що спробує її врятувати, але гарантій
дати не може.
ОПЕРАЦІЯ В МІЛІЦЕЙСЬКІЙ КАМЕРІ:
«ШИТИ БУДУ НАЖИВО»

— Рана у тебе конкретна, але ти не
бійся, — заспокоював він мене. — Знеболювального нам не дали, тому доведеться
терпіти. Шити буду наживо. Руку я промив,
бо там у тебе були і трава, і пісок. Не витримуватимеш — кричи.
Він бере нитку й голку і починає протягувати…. На третьому колі я знепритомнів.
Коли прийшов до тями, поруч уже був Сергій. Він із ще одним хлопчиною тримали,
поки лікар зшивав шкіру докупи. Мене заливало потом і тричі вирубувало.
Після операції лікар сказав: «Наклав
тобі п’ятнадцять швів. Далі маєш справлятися сам. Ідеш в туалет… проси, щоб
хлопці допомагали. Бо промивки інакшої
нема. Не будеш цього робити — втратиш
не лише руку».
17 вересня Івана викликали на черговий допит і повідомили, що буде обмін.
Запитали, чи пам’ятає номер телефону до
когось. «До мами», — сказав тихо. Дозво-

лили зателефонувати і повідомити, що живий. Уперше за час перебування в полоні в
нього на очах виступили сльози. На хвильку.
— Коли ми вже сідали в автобуси, до
мене підійшов наш хірург, потиснув руку,
— із вдячністю мовить Ваня. — Йому і Сергієві я завдячую життям. І Богу. Везли нас
із Сніжного на Донецьк, де на мосту під
Горлівкою проходив обмін: 30 на 60. Попереду їхали білі джипи. Хто ж тоді знав, що
це місія ОБСЄ. Приходила до нас і Оксана
Білозір, підтримувала. Хвилин через сім
після нашої зупинки з’явився військовий,
крокував твердою, впевненою ходою. За
ним ще двоє. «Проведіть!» — прозвучала
команда, і в супроводі бійців ми пішли до
наших…
Звільнених військових привезли до
Харкова, де через дві години на них чекав
допит працівників СБУ. Хлопці відчували
себе якимись злочинцями, настільки образливими були запитання, які їм ставили.
— Один із них почав відкрито провокувати мого побратима: «Знаєш, скільки ви
нам завдали мороки!» — пригадує Іван.
— Той не витримав, як схопив його, то в
руках лише погони залишились. За нами,
волинянами, приїхав батюшка з Оконська
Олександр Лановий. Підійшов до мене і
каже: «Мама твоя так на тебе чекає… Говорила мені: «Якщо треба, то я готова пішки
йти до Донецька за своїм сином».
ЛЮБОВ — НАЙКРАЩА РЕАБІЛІТАЦІЯ

В Івана Турчика повністю розбитий ліктьовий суглоб. Українські спеціалісти за
нього не бралися, потрібен штучний, такі
роблять за кордоном. У Польщу передали
електронні знімки. За операцію і реабілітацію потрібно було заплатити 50 тисяч доларів. Волонтери знизували плечима: мовляв, нереальні гроші, які потрібно зібрати
за тиждень. Половину суми особисто спонсорував світлої пам’яті Ігор Єремєєв.
— Мене вже виписали з госпіталю, як
зателефонували з обласної адміністрації,
— розповідає Іван Турчик. — У Київ прибули травматологи з Австрії з волонтерською
місією. Знову допоміг Єремєєв, дав машину, водія. Австрійські лікарі прооперували.
Потрібно було докупити ще деякі ліки, тож
дякую всім волонтерам, особливо Галині
Хмеляр із Маневичів, яка організувала збір
коштів. Зі мною багато працювали приватні психологи від Єремєєва, тому в деякій
мірі я був трішки сильніший за хлопців, які
прибули в госпіталь. Намагався не думати
про пережите, шукав для себе щось цікаве
в інтернеті. Ось так у «Фейсбуці» познайомився з майбутньою дружиною. Побачив
фото Ірини і вирішив написати. Вона відповіла… Це і є моя найкраща реабілітація.
Отакі–от хлопці у зовсім непростих
умовах роблять неймовірні речі. Ціною
власного життя. Прості та звичайні — найкращі. Бо справжні… n
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l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Аномальний сім’янин
Микола Вересень:
Ксенія
КОШОВА:
«Роль злого
поліцейського
в нашій сім’ї
дісталася мені»
l ЗІРКА Як дружина

«СВОБОДА — ЦЕ ЯК
ПЕРШИЙ СЕКС»
с. 3—5

»

Євгена Кошового
зуміла побороти
у доньки «зіркову»
хворобу і чому відомий
актор свій будинок
називає гаремом
с. 10—11

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ
Аномальний сім’янин
Микола Вересень: «СВОБОДА
– ЦЕ ЯК ПЕРШИЙ СЕКС»

«Таких, як Еціо, –
один на мільйон»

»

«Таких, як Еціо, —
один на мільйон»
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ Мабуть,

Ксенія КОШОВА:
«Роль злого
поліцейського в нашій
сім’ї дісталася мені»

кожному чоловікові хотілось би
почути подібний комплімент від
коханої жінки. Італієць на прізвище
Кампанья, який із дружиною
Валентиною живе в її рідному
селі Пляшева на Рівненщині,
його почув!

»
Номер у продажу
з 23 березня.
с. 7—9

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

Передплатний індекс місячника «Так ніхто не кохав»: 60779.
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Ціна приватного оголошення у нашій газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити на сайті www.volyn.com.
ua в рубриці «Господарські секрети» . Вартість оголошення про купівлю
чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних
матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн
(за сайт). Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 30 грн (за сайт + 30 ). ВАРТІСТЬ ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗГУБУ — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається будинок (87 кв. м,
4 кімнати, кухня, ванна) у смт Торчин.
Є газ, вода, силова лінія, літня кухня,
льох, сарай, гараж, сад. Заасфальтований доїзд. Тел. 066 74 45 693.
l Продається дерев’яний будинок
(11 х 5). Є земельна ділянка (0.38
га). Ціна договірна. Власник (1 км від
Луцька). Тел. 096 11 33 905.
l Продається біля Луцька половина будинку (4 кімнати). Є літня кухня,
гараж, прибудова (60 кв. м), 5 соток
землі. Можна під комерційну діяльність. Тел.: 095 90 62 123, 097 35 13
311, 066 72 13 735.
l Продається будинок (95 кв. м, водяне опалення, вода, душ, бойлер) у
смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11,24 сотки). Ціна договірна. Тел.
097 30 56 818.
l Продається у м. Любомлі будинок з усіма надвірними спорудами.
Є присадибна ділянка (13 соток). Усе
приватизоване. Ціна договірна. Тел.:
093 00 80 392, 099 55 59 492.
l Продається садиба у с. Копилля
Маневицького району. Є 2–поверховий
житловий будинок (240 кв. м), усі надвірні споруди, силова лінія, вода, 0.11 га
землі, 1 га городу. Тел. 097 04 34 700.
l Продається у с. Копилля Маневицького району дерев’яний житловий будинок (100 кв. м) у дуже доброму стані (можна під знос, дерево
дуже добре). Є усі надвірні споруди,
0.28 га землі. Тел. 097 04 34 700.
l Продається будинок (72 кв. м) з
надвірними спорудами. Ціна договірна (м. Горохів, вул. Князя Володимира, 6). Тел. 067 25 54 179.
l Продається будинок із надвірними спорудами (с. 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 с. 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
м.
Рожище
на вул. 1 Травня цегляний будинок
(77 кв. м, 3 кімнати, ванна, кухня, газовий котел, санвузол, електрика,

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.

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 с. Колодяжне Ковельського району. Тел.
(03352) 9-02-47, 098 77 34 929.
l Продається у с. Оздів (5 км від
Луцька) земельна ділянка для будівництва. Новий масив, друга лінія.
Тел.: 096 73 01 172, 050 98 27 065.
l Продається приватизована дача
у Луцьку, вул. Володимирська (друга лінія). Є 5,5 сотки землі, садок,
дерев’яний будиночок, водопровід,
світло. Тел. 095 05 14 572.
l Терміново продається у Луцьку на
дачному масиві «Нива» огороджена
дача. Є залізний контейнер, вода (+бочка), доглянута земля. 10 хв. пішки до
зупинок маршрутки. Тел. 099 74 90 539.
l У с. Озеро Ківерцівського району
продається приватизована земельна ділянка (0.10 га) під забудову. Тел.
068 19 17 191.
l Продається у с. Зміїнець Луцького району приватизована земельна
ділянка (0.137 сотки). Тел.: 068 72 83
531, 068 48 67 860.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.12 га) під забудову.
Ціна договірна. Тел. 095 09 36 149.

АВТОРИНОК
l Продам: автомобілі ГАЗ-51 (бортовий, у доброму стані, ціна 20 000
грн), ВАЗ-2107 (2007 р. в., 5–КПП, 1.3
інжектор, у дуже доброму стані, ціна
60 000 грн), а також продам культиватор (2 м, 11 долароподібних лап, ціна
8 000 грн), дитячу коляску (до 3–х років, у дуже доброму стані, ціна 2 000
грн). Тел.: 095 48 83 483, 050 88 50
642, 095 55 98 264.
l Куплю автомобіль у будь–якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.
l Куплю мотоцикл «Урал» або К-750,
МТ (запчастини до них). Тел.: 050 67
43 221, 096 05 84 820.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор МТЗ-80. Тел.
068 91 99 578.
l Продається мототрактор «Форте-15», 2016 р. в. Тел. 068 42 26 395.

l Продається трактор Т-40 АМ у доброму стані. Є документи. Можлива
доставка. Тел.: 066 11 43 935, 098 76
83 077.
l Продам: трактори МТЗ-80 (1994
р. в.), Т-25, прес–підбирачі, сівалки,
саджалки, розкидачі та іншу с/г техніку (привезену з Польщі). Помірні ціни.
Тел.: 099 08 34 091, 067 12 53 737.
l Продам трактор Т-40 АМ (є документи), а також 2 ПТС-4 у доброму
стані. Тел. 068 89 70 528.
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 Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продається 6–рядна бурякова сівалка точного виміру «Гама», привезена з Європи. Можлива доставка.
Тел. 096 96 95 596.
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 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 Продається весільна сукня (б/в,
44 — 48 р., сучасний фасон, у доброму стані). Ціна 2 800 грн. Тел.: 066 14
48 288, 097 17 85 901.
l Продам: пісок, відсів, щебінь
різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81
998.
l Продам: щебінь різних фракцій,
торфобрикет, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону,
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чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099
33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам піноблоки (20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива
доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067
72 82 946.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину,
торфокрихту, землю (на вимостку).
Вивезу сміття. Доставка автомобілем
ЗІЛ (самоскид). Послуги міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00
567, 050 72 27 271.
l Продам: цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет,
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги міні–навантажувачем «Бобкат» та автомобілем
ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02
527.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097
64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається овечка. Тел. 067 60 17
078.
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 Продається насіннєвий горох.
Тел. 066 47 58 850.
l Продам насіння сої (сорт Седна).
Тел. 097 11 94 079.

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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток,
виданий Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки на ім’я Дубина Зоряна Геннадіївна, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Сьогодні минає шість невимовно важких
років, коли раптово не стало дорогої донечки, сестрички, внучки, коханої, вмілого, сумлінного перекладача та вчителя
Інни ЛІСОВОЇ.
Ми тебе дуже любимо і любитимемо
все життя, ти назавжди залишишся в наших серцях і помислах. Хто
знав наше сонечко, помоліться за
неї. Нехай їй буде світло і затишно в
Царстві Небесному.
Рідні.

27 березня минає скорботний рік від дня передчасної смерті
Сергія Вікторовича
ВДОВИЧЕНКА.
На 34–му році він пішов із життя після тяжкої
хвороби, яку йому допомагали побороти родина,
все село, близькі друзі… Але не судилося — Господь забрав його від нас, хоча ми
всі вірили в його одужання. Щиро сумуємо
за тобою, тату, чоловіче, сину, брате, зятю,
друже. Ти назавжди залишишся в наших серцях, у наших молитвах, у наших спогадах. Спи спокійно…

20

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

21 березня 2019 Четвер
р

www.volyn.com.ua

n Культура

До лучан промовляла
Шевченкова «Марія»

Фото з особистого архіву Івана ТУРЧИКА.

n Тема №1

«Не хлібом єдиним», — каже біблійний вислів. І правда —
духовність вивищує нас, додає життєвого смислу. На щастя,
є серед нас ті, хто не лише сповідує, а й дарує іншим цінності,
вищі над потреби буденні. До таких належить Світлана Кресак
— методист бібліотеки Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, людина небайдужа і креативна,
завдяки якій книгозбірня стала справжньою світлицею
художнього слова — тут відбулися десятки незабутніх зустрічей із
письменниками, літературних презентацій

Отакі–от хлопці у зовсім непростих умовах роблять неймовірні речі.
Ціною власного життя. Прості та справжні.

«Я ГОТОВА ПІШКИ ЙТИ
ДО ДОНЕЦЬКА
ЗА СВОЇМ СИНОМ»
Продовження. Початок на с. 1
Людмила ВЛАСЮК

МАЛЕНЬКИМИ ПАЛЬЧИКАМИ ДІТИ
ТРИМАЛИ СИНЬО–ЖОВТІ ПРАПОРЦІ

Дорога в зоні АТО — це скоріше напрямок, бо їхати доводиться без конкретних орієнтирів, просто полями й
посадками. Так група військових добралася до якогось місця, де чекали
їхні БТРи й уже виднілися хати. І шляхи розходилися на чотири сторони. Це
справді було перехрестя життя, і бійці,
котрі прямували на підкріплення, ще не
знали, що на них чекає. На околиці Старобешевого стояли діти. Переважно
однолітки, років по вісім. У старенькому
одязі, брудними маленькими пальчиками тримали синьо–жовті прапорці. Їхні
очі світилися щирістю та надією, яка в
декотрих гарячою сльозою скочувалась
по щоці.
— Хлопці дали малечі по банці згущеного молока, — пригадує військовослужбовець. — Діти плачуть: не
покидайте нас. Махають ручками, аж
серце щемить. Потім старші люди зустрічають, просять не їхати далі, бо
там багато «ополченців», вони чекають
уже підготовлені. Коли увійшли в саме
місто, нас почали обстрілювати. Били
десь із підвалів будинків. Але нічого,
прорвались. Командир сказав, що будемо готуватися до наступу. Близько
100 одиниць техніки вишикувалося на
штурм Іловайська. За кілометр ішли реанімобілі, ближче їх не підпускали. Нас
було десь до тисячі людей, почали підтягуватися хлопці з добровольчих батальйонів «Азов», «Кривбас», «Донбас».
Ми увійшли в місто, але нам дали наказ
терміново відступити. Закріпилися поблизу Кутейникового. Стріляли з боку
кордону, ми ж не відповідали, не мали
права.
Там навколо росли соняшники та
акації. Перший бій — і нема нічого, все
«покошено». У бійців поки танк заведеться, пройде півгодини, а треба максимум хвилину, щоб він відповів.
— Хлопці кричать: «Кулеметом відбивай». А механік каже: «Що ж я можу,
якщо в мене кулемет не робить. Давай

Т

«ХЛОПЦІ, ВИБЕРЕТЕСЬ —
БУДЕТЕ ЖИВІ»

Військові передають у Генштаб, що
у них значні втрати бронетехніки, їм наказують триматися. А через п’ять годин
там було вже справжнє місиво. Заліза і
людських тіл… Та й в окопи команди часом приходять із запізненням.
— Поки очікували відповіді з Києва,
нам ще вдалося взяти в полон дев’ятьох росіян, десантників із псковської
дивізії, — повертається у спогади Іван.
— Строковики. По вісімнадцять років.
Зізналися, що їхнім завданням було

«

Через п’ять годин там було
вже справжнє місиво.
Заліза і людських тіл…

узявшись реалізувати на сцені
таку складну філософську річ,
торкнулася душею до живого
слова Кобзаря. Сьогодні, в час
націєтворчих випробувань, це
важливо кожному українцю. А
творчий здвиг самих митців–ентузіастів заслуговує нашої пошани,
бо змушує думати про душу —
України й нашу власну, про подвиг
людський в ім’я вищих цінностей.

здвиг самих
« Творчий
митців–ентузіастів
заслуговує нашої
пошани, бо змушує
думати про душу —
України й нашу власну,
про подвиг людський
в ім’я вищих
цінностей.

»

Віриться, що напрацювання
творчого колективу ще не раз
сколихнуть душі волинян із театральних підмостків. Важливо, що
спектакль має сприяння і підтримку департаменту культури Луцької
міської ради, Волинської крайової
організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», Східноєвропейського національного університету
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»

зайти в Україну і зайняти територію
до Іловайська. Через двадцять хвилин
з нами зв’язуються по рації і просять
повернути бійців, а вони дають нам коридор. За три години маємо зібратися,
але залишити всю зброю і бронежилети. Ми не погодилися, і тут почався такий обстріл, що було лише чути свист
від снарядів, земля літала в повітрі і за
метр нічого не видно. Командир телефонує в Генштаб: «Ми понесли втрати,
дайте команду відступити». «Ні в якому
разі! — чуємо голос у слухавці. — Тримати позиції. Інакше розцінимо це як
зраду». У нас нема чим відбиватися,
все згоріло, лише у декого залишилось
по магазинові в автоматі і… все. А за
чотириста метрів від нас їздять російські танки.
Закінчення на с. 18

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

онко сприймаючи мистецтво, Світлана Олександрівна творить проекти,
котрі духовно збагачують лучан:
сольні концерти, вечори поезії
та романсу. Вона видала два
збірники вокальних творів, два
аудіоальбоми. Кілька років тому
подарувала зворушливу моновиставу «Катерина». Нині ж, під час
відзначення шевченківських днів,
запропонувала у Волинському
обласному академічному театрі
ляльок моноспектакль «Марія»
за однойменним твором Тараса
Григоровича. Мистецьке дійство,
в центрі якого — головна виконавиця Світлана Кресак, створене
цілим колективом творчих обдарувань, які вклали в проект не
лише зусилля, час, а й душу. Слів
подяки заслуговують режисер–
постановник Віталій Герасимлюк,
композитор Геннадій Гусінцев,
котрі мистецькими засобами
відтворили дух епохи Шевченкової «Марії». Вокальний гурт
«Тіверіада» (Марія Вислоцька,
Тетяна Леуш, Олена Богдан, Марія Нікітіч, Андрій Роїк) зворушив
духовними псалмами й кантами,
додавав емоційного забарвлення пластичний дует Анастасії та
Іванни Орищук.
Подумалося: багато міркуємо про Шевченка і мало чуємо й
читаємо його творів. Світлана ж,

тебе на буксир», — пригадує Ваня. —
Вчепили на трос БМП, заводять другу
машину, щоб виїхала відстрілятися.
Толку з того, якщо на тій техніці ще дід
воював. «Сєпари» вже масово наступали. Деякі бригади через обстріли
позалишали блокпости. Ми відійшли у
Дзеркальне. За селом розмістили базу.
Не врахували того, що позаду прикриття нема, бо всі сили кинули на те, щоб
узяти місто. І так опинилися в кільці.
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