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Не забудьте
31 березня о 3-й годині
перевести стрілку
на годину вперед.
n Професіонали

«Житлобуд-2»:

volyn.com.ua
volyn.co
m.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

50 років довіри
волинян і …
найдовший будинок
в Україні

Особливий випадок
n Особ

І ЧОРНИЙ СВІТ
ЛЮБОВ ЗРОБИЛА
КОЛЬОРОВИМ
Понад десять
років очі
дружини
є і його очима.

с. 12

с. 3

»

П О Л І Т И Ч Н А

n Економіка

»

Фото zbz.com.ua.

Фото із сімейного архіву ШОЛОМІВ.

Дивовижна історія незрячого
життєлюба Віктора Шолома із села
Кам’януха Маневицького району

«Скоро вже і правнуки наших
ветеранів прийдуть
до нас», — гордо
говорить керівник
компанії Леонід
Стефанович
Стефанович
(на фото)

Р Е К Л А М А

31
ПрезидентаУкраїни
України
31березня
березня–– день
день виборів
виборів Президента

Фото з особистого архіву Анатолія ФРОЛОВА.

«Хто бачив свободу,
ВІД НАС!
НАС!
того в клітку не заженеш» УУЦЕЙ
ЦЕЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ ВСЕ
ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
Директор шахти
«Бужанська»
Анатолій Фролов
переїхав на Волинь
із Луганська і називає
себе «бандерівцем»
с. 6

»

На роботі він — строгий начальник,
а поза нею — люблячий тато.

Вітаємо!

дилося зустріти такий поважний
вік. Бажаємо, щоб здоров’я не
підводило, життєлюбність і оптимізм ніколи не покидали, а близькі
люди дарували свою увагу та турботу. Нехай кожен день приносить
радість і позитивні
емоції, адже це і є
запорукою довголіття.
З повагою
та любов’ю

Славний ювілей відзначатиме
3 квітня порядна людина, добрий,
мудрий, найкращий чоловік, тато,
дідусь, прадідусь, житель селища
Колки Маневицького району
Федір Олександрович
НЕСТЕРОВСЬКИЙ.
Від усього серця вітаємо з
90-річчям. Це дуже важлива і значима подія, адже не кожному су-

дружина, діти,
внуки, правнуки.
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РОБОТА В ПОЛЬЩІ
та в Україні (м. Нововолинськ)

Відомі
за Президента
ПрезидентаПетра
ПетраПорошенка
Порошенка
Відоміукраїнці
українцізакликають
закликаютьвіддати
віддати свій
свій голос
голос за
Надія
ЛУК’ЯНЕНКО:
Надія ЛУК’ЯНЕНКО:
Він
Вінкаже
кажете,те,що
щохотів
хотівби
бичути
чути
Левко
Лук’яненко
Левко Лук’яненко
Зараз
Президент
Петро
Зараз
Президент
ПетроПорошенко
Порошенкоговорить
говоритьсаме
самете,те,
щощо
хотів
би
був
почути
з
уст
керівників
Української
хотів би був почути з уст керівників Української
держави
Левко
Лук’яненко.
держави
Левко
Лук’яненко.А яА боюся
я боюсявтратити
втратититуту
Україну,
за
яку
віддав
свої
роки
мій
чоловік
Україну, за яку віддав свої роки мій чоловіку умосковмосковських
тюрмах
і таборах.
ських
тюрмах
і таборах.Тому
Томузакликаю
закликаю3131березня
березня
прийти
нана
виборчі
дільниці
прийти
виборчі
дільницій віддати
й віддатисвої
своїголоси
голосизаза
Порошенка
Петра
Олексійовича.
Порошенка
Петра
Олексійовича.Україна
Українапонад
понадусе!
усе!

ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:
l доїздом, спецодягом;
l комфортними умовами

проживання (сімейні пари окремо);

Деякі
тенденції
тата
здобутки
Деякі
тенденції
здобуткиостанніх
останніхроків
роківтак
такчичиінакше
інакшепов’язані
пов’язанізз
іменем
Президента
ПетраПорошенка
Порошенка– зміцнення
– зміцненняобороноздатності
обороноздатностікраїкраїіменем
Президента
Петра
налагодження
її міжнароднихвідносин,
відносин,«безвіз»,
«безвіз»,створення
створенняпомісної
помісноїправославправославни,ни,
налагодження
її міжнародних
церкви,
невеличкіпоки
покищощозрушення
зрушенняв векономіці
економіці––зазаумов
умоввійни!
війни!Україні
Україніпотрібна
потрібна
ноїної
церкви,
невеличкі
стабільність.
мою
думку,цюцюстабільність
стабільністьмимипідтримаємо,
підтримаємо,голосуючи
голосуючизазакандидатуру
кандидатуру
стабільність.
НаНа
мою
думку,
Петра
Порошенка,
чогоя іязакликаю.
і закликаю.
Петра
Порошенка,
додочого
Незважаючи
на
критичне
ставлення
окремихаспектів
аспектівдіяльності
діяльностіПрезидента,
Президента,голосуголосуНезважаючи на критичне ставлення додоокремих
ватиму
Петра
ОлексійовичаПорошенка.
Порошенка.І раджу
І раджуголосувати
голосуватизазанього
ньоговсім
всімтим,
тим,хто
хто хоче
хоче
ватиму
за за
Петра
Олексійовича
обнадійливої
перспективидля
дляУкраїни
України
обнадійливої
перспективи

Вибори, не забуваймо про це, відбуваються під час війни… Ставка
Вибори,
не забуваймо про це, відбуваються під час війни… Ставка
в цій війні найвища – агресор хоче зламати волю України до опору,
в цій війні найвища – агресор хоче зламати волю України до опору,
посіяти розбрат, підірвати віру в нашу державність. Царство темряви
посіяти
розбрат, територію
підірвати віру
в нашу
державність.
Царство
хоче знищити
свободи
– українську
націю,
мову і темряви
культуру.
хоче
знищити
територію
свободи
–
українську
націю,
мову
культуру.
Об’єктом персональної ненависті українофоба Путіна ставі Президент
Об’єктом
персональної
українофоба
став Президент
Порошенко.
Ненавистьненависті
ця особиста
і токсична,Путіна
обумовлена
позиПорошенко.
Ненависть
ця
особиста
і
токсична,
обумовлена
позицією Президента України, його ефективними зусиллями в протидії
цією
Президента
України,
його ефективними
зусиллями
в протидії
російській
агресії.
Президент
Порошенко переграв
Путіна
у багатьох
російській
агресії.
Президент Порошенко боротьби.
переграв Путіна у багатьох
компонентах
військово-дипломатичної
компонентах
боротьби.
Ми повиннівійськово-дипломатичної
донести до всіх українців, що
президенту Порошенку
Мисьогодні
повиннінемає
донести
до
всіх
українців,
що
Порошенку
альтернативи. Це істина, президенту
яку треба визнати
і з якою
сьогодні
немає
альтернативи.
Це
істина,
яку
треба
визнати
і з якоюпід
треба нам усім йти на вибори. Головнокомандувачів не міняють
треба
на вибори.
Головнокомандувачів
не міняють
під
час нам
битвиусім
і цейти
знала
Велика Британія
часів прем'єр-міністра
Вінстона
часЧерчилля
битви і цеі Сполучені
знала Велика
Британія
часів прем'єр-міністра
Вінстона
Штати
часів президента
Франкліна Рузвельта
Черчилля і Сполучені Штати часів президента Франкліна Рузвельта

l повноцінними обідами;
l свіжою курятиною.

ОПЛАТА від 25 тис. грн/міс.
ВИМОГИ: біометричний паспорт
або діюча віза

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

Читайте
нас 24 години
поспіль
на сайті

VOLYN.COM.UAA

Моєзавдання
завданняякяквиборця
виборця– маючи
– маючиперед
передсобою
собою
Моє
неідеальних
кандидатів,
вибрати
того,
хто
неідеальних кандидатів, вибрати того, хто нана
найближчукаденцію
каденціюякнайкраще
якнайкращезабезпечить
забезпечить
найближчу
інтереси
України.
І
на
мою
думку,
йдучи
цим
інтереси України. І на мою думку, йдучи заза
цим
критерієм,
баланс
«за»
і
«проти»
найкращий
критерієм, баланс «за» і «проти» найкращий у у
Порошенка.ВВумовах
умовахгібридної
гібридноївійни
війниз Росією,
з Росією,
Порошенка.
якавідверто
відвертодомагається
домагаєтьсязнищення
знищенняукраїнської
української
яка
державності,для
длямене
менекритерій
критерійбезпеки
безпеки
– головдержавності,
– головний.
Зберігши
державу,
ми
зберігаємо
шанси
ний. Зберігши державу, ми зберігаємо шанси ви-вирішити
проблемикорупції
корупціїтатаверховенства
верховенства
права
рішити проблеми
права

Іван
ІванДЗЮБА:
ДЗЮБА:
Наш
магістральний
Наш магістральнийнапрямок
напрямок
руху
рухув вЄвропу
Європупов’язаний
пов’язанийззіменем
іменем
Порошенка
Порошенка

ЮрійЩЕРБАК:
ЩЕРБАК:
Юрій
Порошенкопереграв
перегравПутіна.
Путіна.
Порошенко
Порошенку
нема
альтернативи
Порошенку нема альтернативи

цех із розробки курей-бройлерів

Мирослав МАРИНОВИЧ:
Мирослав МАРИНОВИЧ:
Зважившивсі
всі«за»
«за»і «проти»,
і «проти»,
Зваживши
переконуюсь,
що
віннайкращий
найкращий
переконуюсь, що він

БогданГОРИНЬ:
ГОРИНЬ:
Богдан
Президентзумів
зумівсолідаризувати
солідаризувати
Президент
світ
світззУкраїною
Україною
Україні,
і і
Президент Порошенко
Порошенкозумів
зумівсолідаризувати
солідаризуватисвіт
світз зУкраїною.
Україною.Світ
Світдопомагає
допомагає
Україні,
не тільки політично
зусиль,
політичноййфінансово,
фінансово,ааі ізброєю.
зброєю.Треба
Требабуло
булодокласти
докластивеличезних
величезних
зусиль,
аби переконати
переконатиВселенського
ВселенськогоПатріарха,
Патріарха,що
щоУкраїна
Українаповинна
повиннамати
матисвою
своюнезалежну
незалежну
помісну автокефальну
автокефальнуцеркву.
церкву.Очевидно,
Очевидно,що
щозазакороткий
короткийчасчасПетру
ПетруОлексійовичу
Олексійовичу
довелося побудувати
ви-видовелося
побудуватиЗбройні
ЗбройніСили.
Сили.Ми
Мизараз
заразмаємо
маємотаку
такувійськову
військовутехніку,
техніку,якаяка
кликає лють
длядля
кликає
лютьуунаших
нашихворогів,
ворогів,зокрема
зокремаввПутіна.
Путіна.Петро
ПетроПорошенко
Порошенкобагато
багатозробив
зробив
України,
і
ще
більше
зробить,
коли
повторно
буде
обраний
Президентом
України, і ще більше зробить, коли повторно буде обраний Президентом

Микола
Рефат
Микола
РефатЧУБАРОВ:
ЧУБАРОВ:
КУЛЬЧИНСЬКИЙ:
Лише
Петро
Лише ПетроПорошенко
Порошенко
КУЛЬЧИНСЬКИЙ:
За
яку
б
справу
він
не
здатний
За яку б справу він не здатнийповернути
повернутиКрим
Крим
брався
–
доводить
її
брався – доводить її Головний
у
Головнийкритерій,
критерій,зазаяким
якимкримські
кримськітатари
татариоцінюють
оцінюютькандидатів
кандидатів
у
до кінця.
кінця. ІІ боротьба
боротьба
президенти України: чи здатні вони повернути Крим. Ті громадяни
до
президенти
України:
чи
здатні
вони
повернути
Крим.
Ті
громадяни
бідністю теж
теж буде
України, які залишилися на території окупованого Криму, мобілізозз бідністю
буде
України,
які залишилися
на території
окупованого Криму, мобілізовані
на вибір
одного політика
– Петра Порошенка
успішною
вані
на
вибір
одного
політика
–
Петра
Порошенка
успішною
За що б Петро Олексійович не
Юрій ШУХЕВИЧ:
За
що б –Петро
Олексійович
не –
Юрій ШУХЕВИЧ:
брався
за будь-яку
проблему
Заміна Верховного головнокомандувача
брався
– затаку,
будь-яку
проблему
найтяжчу,
якої всі
бояться,–
Заміна Верховного головнокомандувача
найтяжчу,
якої
всі бояться,со- може призвести до катастрофи
обходять, таку,
усіляко
заговорюють
обходять,
усіляко заговорюють
со- може призвести до катастрофи
ціальною демагогією,
– він робить
ціальною
вінзавжди
робить
справу додемагогією,
кінця, і йому–це
справу
до кінця,
і йому
це завжди
вдається.
Знаю, що
так само
успішвдається.
що так
само успішною буде Знаю,
боротьба
з бідністю
ною буде боротьба з бідністю

У час війни з Росією міняти Верховного головнокомандувача неприУ час війни
Росією
міняти Верховного
головнокомандувача
неприпустимо!
Це зможе
призвести
до катастрофи.
Закликаю полишити
пустимо!
Цеі може
призвести
до катастрофи.
Закликаюперемоги
полишити
всякі
емоції
розбрат
та об’єднатися
в ім’я майбутньої
всякі емоції і розбрат та об’єднатися в ім’я майбутньої перемоги

Зміну Верховного головнокомандувача
Зміну
Верховного
головнокомандувача
вважаю
недоцільною
вважаю
недоцільною
Полковник Збройних Сил, перший заступник командувача Сил спеці-

Ірма ВІТОВСЬКА:
Ірма
ВІТОВСЬКА:
З’явилося
українське кіно,
З’явилося
українське
і я дякую Президентовікіно,
і я дякую Президентові

Ірина ГЕРАЩЕНКО:
Ірина
ГЕРАЩЕНКО:
На
виборах
треба
На виборахтого,
треба
підтримати
хто
підтримати
того,
хто
зможе сказати Путіну
11 років тому був лише один успішний серіал, який увійшов в історію
зможе сказати Путіну
українського
як успішний
перший україномовний
продукт.в історію «ні», а не «хі-хі»
11
років тому телебачення
був лише один
серіал, який увійшов
«ні», а не «хі-хі»
У мене більшетелебачення
не було досвіду
роботи рідною
мовою напродукт.
телебаченні.
українського
як перший
україномовний
Щоб бути Президентом, потріб-

альних операцій
ЗС Сил,
України
Сергійзаступник
Кривоноскомандувача
зняв свою кандидатуру
Полковник
Збройних
перший
Сил спеціз виборів
на пост
«Я роблю
це назняв
користь
та
альних
операцій
ЗС Президента.
України Сергій
Кривонос
своюгромадян
кандидатуру
майбутнього
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Доброго дня
вам, люди!

Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора «Газети Волинь»

Хвилина реклами
й ціна людського життя
Навіть затяті телемани тепер не можуть всидіти перед
голубими екранами. Нудить від передвиборчого марнотратства
і марнославства, коли впродовж години перед тобою тричі
з’являється голова того чи іншого кандидата у Президенти, що
тупо повторює один і той же примітивний, завчений текст

В

блему», скрізь одна відповідь —
нема грошей. Акумулятор коштує приблизно 10 тисяч гривень.
За свою пенсію я його не придбаю, — зателефонувала якось
Таня Дмитрук, жителька села
Шменьки Ратнівського району, яка
прикута до інвалідного візка.
Хвилинний ролик — і вистачить на 40 акумуляторів, щоб люди
з обмеженими можливостями могли виїхати за межі свого подвір’я.
І як вони б вам дякували!
Хтось дорікне, мовляв, і в газетах не бракує передвиборчої
реклами. Це правда. І якість її,
на жаль, не завжди належна. Замість конструктиву й аналітики іноді пропонують матеріали, які обливають брудом конкурентів. А саме
посередництвом ЗМІ претенденти
на президентську булаву мали б
донести виборцям свою позицію,
плани, програми.
Чому не прижилася в Україні практика теледебатів, яка є
обов’язковою у США, в інших країнах? Це ж найкраща можливість
у відкритій дискусії продемонструвати ерудицію, вміння тримати
удар, ораторський хист і багато
інших якостей, важливих для державних мужів. Можливо тому, що
не всі мають що демонструвати…
На жаль, у виступах кандидатів
у Президенти переважає неприхований популізм. «Це абсолютно
недержавницька позиція. Це не є
та філософія, яка будує. Популісти можуть тільки нищити. Бо вони
пропонують щось, чого не в стані
здійснити, а деколи не мають навіть зеленої уяви, як це робиться, чи чіткого бажання робити
те, що обіцяють», — застерігає
глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, наголошуючи, що багато залежить
і від «якості» наших виборців.
Тож маємо шанс довести свою
зрілість і мудрість. n

29 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 5.58, захід — 18.49, тривалість дня — 12.51).
Місяць у Козерозі. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Георгій, Денис, Тимофій.

А ці діти не чекають толоки
Фото: Олександра ДУРМАНЕНКА.

31 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 5.53, захід — 18.53, тривалість дня — 13.00).
Місяць у Водолії. 24-25 дні Місяця.
Іменинники: Дмитро, Кирило, Ростислав.
Сонце (схід — 6.53, захід — 19.53, тривалість дня — 13.00).
Місяць у Водолії, Рибах. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Дарина, Софія, Іван.
2 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.51, захід — 19.54, тривалість дня — 13.03).
Місяць у Рибах. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Марія, Світлана, Герман, Максим.
3 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.49, захід — 19.56, тривалість дня — 13.07).
Місяць у Рибах. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Володимир, Кирило, Яків.

Катерина ЗУБЧУК

Березневого
погожого
дня дівчину, котра назвалася Олею, і хлопчика Влада ми
побачили, проїжджаючи вулицею села Воєгоща Камінь-Каширського району: звернули
увагу, як старанно вони метуть
і збирають сміття на тачку. Зупинилися, сфотографували.
Адже така картинка весняної
пори характерна для населених пунктів Волині. Люди організовують толоку, щоб до Великодня і насадження нові
з’явилися, і чистішими стали
після зими приватні обійстя,
території громадських закладів. А ось Оля та Влад не чекають толоки. Скориставшись
теплою погодою, вони взялися

30 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 5.56, захід — 18.51, тривалість дня — 12.55).
Місяць у Козерозі, Водолії. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Віктор, Макар, Олександр, Павло.

1 КВІТНЯ

Із настанням весни
починаються місячники
(чи двомісячники)
з благоустрою міст
і сіл — люди дбають,
щоб і на прибудинкових
територіях, і на узбіччях
доріг був лад

Фото Сергія НАУМУКА.

артість хвилинного ролика
передвиборчої реклами
на багатьох телеканалах
з урахуванням податків сягає
400 тисяч гривень. Як повідомляє громадський рух «Чесно»,
за перші два місяці цього року
учасники президентських виборів витратили на свій піар у ЗМІ
близько 448 млн гривень. Тих,
хто набрид найбільше, називати не буду, самі все бачите
і знаєте. Скажу лише, що лідери цього «ярмарку суєт» щодня
викидають на свою рекламу
приблизно до мільйона гривень
кожен.
Дивишся — і згадуєш, скільки
хворих дітей потребують грошей
на лікування. Приходять до редакції заплакані матері, просять
надрукувати оголошення про збір
коштів. Подібні повідомлення постійно поширюють люди і в соцмережах. «В онкогематологічному
відділенні обласної дитячої лікарні перебуває 17-річний Анатолій
Бойко з Любешівського району.
У хлопця рак печінки. Потрібні таблетки нексавар, ціна — 61750 грн
за одну упаковку, якої вистачить
лише на місяць».
І хочеться криком кричати, щоб
хоч хтось із 39 «достойників-кандидатів» почув, перейнявся, зрозумів — і відмовився бодай від однієї
хвилини своєї реклами. Для Толі й
сотень таких, як він, це — ціна життя. У держави для хворих, інвалідів,
стариків завжди грошей не вистачає, вони почуваються залишеними напризволяще.
— Знаєте, уже 7 місяців «ув’язнена» у хаті, бо в інвалідному візку
сів акумулятор. Маленький синочок хоче на вулицю, а я з ним
не можу погуляти. Дивлюсь на світ
Божий через вікно, як бруньки бубнявіють, травичка пробивається —
і плачу. Куди тільки не зверталася,
щоб вирішили «транспортну про-

www.volyn.com.ua

Фото img1.goodfon.ru.

2

4 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.47, захід — 19.58, тривалість дня — 13.11).
Місяць у Рибах, Овні. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Василина, Таїсія, Василь, Сергій.

Магнітні бурі у квітні
Прибираємо не для когось, а для себе!

прибирати відрізок вулиці біля
хати.
Оскільки цей сюжет ми
привезли із Воєгощі, то при
нагоді нагадаємо, що йдеться про село, де дітям добрий
приклад хазяйновитості подають дорослі. Торік люди, не до-

чекавшись ремонту місцевих
доріг, самотужки привели їх
до ладу. Скинулися грішми,
купили потрібні матеріали, залучили техніку, яка у кого була,
і взялися за роботу, щоб комфортно було їздити сільськими вулицями.

Бобри смакують осикою
Водні гризуни вибирають тільки певні види дерев
Сергій НАУМУК

Якось зайшов за околицю рідного села Лютка Старовижівського району. Колись там були городи, нині буйно розрослася ожина. У меліоративній канаві бобри облаштували загату.
На морогу то тут, то там видно їхні старі, вже провалені нори.
Це нічні тварини, тож на пошуки поживи вони вибираються затемна. Але в цьому тихому кутку, де рідко ходять люди, буває й
серед дня можна почути їхнє плюскання.
Для укріплення загати і для харчування хвостаті будівельники гризуть довколишні дерева. Іноді навіть значної товщини.
Глянув: місцями замість хащів стирчать самі пеньки висотою
в коліно. Вочевидь, бобрам смакують лише певні види дерев.
Ось такі сліди господарювання гризунів. Інших не зачепили, а ось тріпотливу осику підчистили до однієї.

У ці дні здоров’я метеочутливих людей та осіб із захворюваннями серцево-судинної системи може різко погіршуватися
Незначна активність: 7, 12, 16.
Середні коливання: 1, 20, 23, 24.
Сильний вплив: 18.

n

Погода

Вже сонечко дужче пригріло
і
За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 29 березня — мінлива
хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5—10
метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень — 7—12 градусів
вище нуля. 30–го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 2—7 градусів тепла, вдень — від 11 до 16 градусів з позначкою «плюс». 31–го — мінлива хмарність,
без істотних опадів. Вітер північно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 2—7 градусів тепла, вдень — 12—17 градусів вище нуля. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 29 березня було
2017 року — плюс 19, найхолодніше — 1950–го — 15 градусів морозу.
У Рівному з 29 по 31 березня хмарна погода з
проясненнями. Усі дні без опадів. Температура повітря
29 березня — від 1 до 10 градусів тепла. 30–го — 5—13 градусів вище нуля.
31–го — 6—16 градусів тепла.

Ведучий рубрики
Олександр ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–06–66.

n Політика

9 ПРИЧИН,
чому не варто голосувати за Тимошенко
Для тих, хто забув: головні провали і гріхи Юлії Володимирівни
за 25 років у політиці й при владі
Орест ЗОГ,
інтернет-видання «Тексти»

Њ Неефективне урядування
і розкол демократичного табору
після Помаранчевої революції
У 2004 році Юлія Тимошенко домовилася з опозиційним кандидатом
у Президенти Віктором Ющенком
про його підтримку на виборах в обмін на крісло прем’єр-міністра. Після
Помаранчевої революції вона справді отримала цю посаду. Але замість
радикальних реформ зосередилася
переважно на формуванні власного
привабливого образу.
Намагаючись пов’язати всі невдачі й проблеми з оточенням Ющенка
(сумнозвісні «любі друзі») та з самим
Президентом, Тимошенко спровокувала розкол у помаранчевій команді,
указ Ющенка про її відставку, взаємне поборювання на парламентських
виборах 2006 року і як наслідок – перемогу Партії регіонів та формування уряду Януковича.
На дочасних виборах 2007 року
Тимошенко утворила нову коаліцію
з президентським блоком та вдруге
стала прем’єркою. Проте її урядування знову відзначилося турботою
про власну популярність і критикою Президента, а соціальна й економічна політика значною мірою
здійснювалась за рахунок надмірних зовнішніх запозичень. Протягом
2007–2009 років уряд Тимошенко
набрав 26 мільярдів доларів нових
кредитів.
Ќ Непрозорий бізнес
і причетність до корупції
Лазаренка
Хоча Юлія Тимошенко позиціонує
себе як борця з олігархами, візитівкою її власного бізнесу завжди були
сумнівні схеми та політичний дах, що
забезпечував привілейоване становище на ринку.
У 1991–1994 роках очолювана
Тимошенко корпорація «Український
бензин» (КУБ) стала монопольним
постачальником
нафтопродуктів
для сільського господарства Дніпропетровщини. Такий привілей був

Фото youtube.com.

«Лише 9% її тверджень є чистою правдою».
наслідком тісних зв’язків із Павлом
Лазаренком – спершу начальником
обласного управління сільського
господарства, а потім представником Президента України в Дніпропетровській області (аналог голови
ОДА). Завдяки такому зрощенню
влади та бізнесу корпорація отримувала по бартеру сільгосппродукцію
в обмін на пальне і майже не платила
податків.
Призначення Лазаренка першим
віце-прем’єром, а потім прем’єр-міністром дало змогу КУБу Тимошенко,
перереєстрованому під назвою «Єдині
енергетичні системи України» (ЄЕСУ),
отримати монопольне право на торгівлю російським газом в Україні.
У проміжному рішенні у справі Лазаренка, заарештованого у США після відставки і втечі з України, йдеться
про багатомільйонні корупційні оборудки за участю компаній Тимошенко.
Величезні прибутки, отримані
її структурами, мало співвідносяться
з її офіційними доходами та майном.
Ще 10 років тому Президент Ющенко обурювався цією невідповідністю.
Але й зараз, якщо вірити електронній
декларації Юлії Володимирівни, вона

не має жодної нерухомості і мешкає
в орендованому житлі.

Ћ Зрада союзницької Грузії
та хіхікання з Путіним
Коли у серпні 2008 року Росія розв’язала війну проти Тбілісі,
прем’єр-міністр Тимошенко демонстративно проігнорувала його заклики про допомогу. Тоді Президент
України спільно з главами Польщі й
країн Балтії полетів туди, щоб заявити про солідарність з грузинським
народом на мітингу в Тбілісі, до якого наближалися російські танки. Тим
часом Юлія Тимошенко забезпечила
вигідне Путіну мовчання українського
уряду і парламенту. Фракція «Батьківщина» спільно з регіоналами провалила проект заяви Верховної Ради
із засудженням російської агресії
проти Грузії.
Заключним акордом було «хіхікання» Тимошенко на прес-конференції з Путіним у 2009-му, коли той
кепкував над Саакашвілі та Ющенком.

Џ Змова з Януковичем
для спільної узурпації влади
У вересні 2008 року стало оче-

видно, що фракція «Батьківщина» ігнорує пропозиції партнерів по коаліції – блоку «Наша Україна» – і дружно
голосує разом із Партією регіонів.
Маючи в сумі понад 300 голосів,
Тимошенко і Янукович могли не лише
ухвалювати будь-які закони, а й змінити Конституцію України.
Це вони й збиралися робити. Наміри творців так званої «широкої коаліції» були грандіозні – як стало відомо, за посередництва Медведчука
Янукович і Тимошенко домовлялися
про тісний політичний союз, який
мали закріпити зміни до Конституції. Знайдений у Межигір’ї в 2014-му
проект угоди з помітками про розподіл посад свідчить про те, що вони
прагнули поділити всю владу між собою на період до 2029 року, і навіть
обиратися до парламенту за спільним списком. Передбачалося обирати Президента не всенародно,
а у Верховній Раді.
Ці плани були зірвані через те, що
Янукович, відчувши можливість виграти вибори самостійно й отримати
всю владу, вирішив «кинути» спільницю.

ђКабальні газові угоди
з Путіним
У січні 2009 року в умовах перекриття Росією постачання газу
в Україну Тимошенко у Москві домовилася про поставку. Ця угода
була вигідна росіянам, а нас поставила в завідомо кабальне становище. Крім невиправдано високої ціни
на газ, Україна зобов’язувалася купувати більше, ніж потрібно. За невикуплений обсяг газу передбачалися
драконівські штрафи.

‘ «Жоден танк не повинен
виїхати з казарми»
Коли російські війська почали
агресію проти України, Юлія Тимошенко на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року закликала не чинити
збройного опору агресору. «Жоден
танк не повинен виїхати з казарми,
жоден солдат не повинен підняти
зброю, тому що це означатиме поразку. Ніякого воєнного стану та ак-

тивізації наших військ! Ми маємо поводитися, як голуби миру», – заявила
тоді Тимошенко.
Вона й досі уникає ситуацій,
де треба чітко давати оцінку російській агресії, наприклад не голосувала в парламенті за важливі рішення, спрямовані проти Москви, такі,
як визнання Росії агресором чи припинення російсько-українського договору про дружбу.

’ Чемпіонка брехні
Безмежний популізм Леді Ю загальновідомий. Вона готова блокувати будь-які важливі реформи, якщо
може заробити на такій протидії дешеву популярність. Намагаючись
здобути підтримку більшої кількості
людей, Тимошенко вдається до маніпуляцій, а також до відверто нереалістичних обіцянок.
Її головний електорат – люди
з низькими доходами й низьким
рівнем освіти, які не завжди можуть
відрізнити правдиві твердження від
вигадок і яким Тимошенко обіцяє золоті гори, як тільки отримає повноту
влади в країні. Тоді й зарплата магічТимошенко
« Юлія
хоче не просто стати
Президентом. Влада
є для неї ідеєю-фікс,
і, отримавши найвищу
посаду в державі раз,
вона не планує з нею
розлучатися вже ніколи.

»

ним чином зросте в 3,5 раза, вкладники ощадбанку СРСР отримають
свої гроші, на роботодавців повісять
медичне страхування працівників,
податки будуть знижені, ціна на газ
зменшиться вдвічі, а війна припиниться за два тижні.
Порівняльний аналіз тверджень
українських політиків від VoxUktaine
засвідчив, що Тимошенко є абсолютною чемпіонкою з брехні 2018 року.
Лише 9% її тверджень є чистою правдою. Решта – вигадки, маніпуляції й
перебільшення.

“ Брудні методи виборчої
кампанії
Виборчі кампанії Тимошенко
завжди супроводжуються провокуванням штучних скандалів.
«Батьківщину»
неодноразово
ловили на фінансових махінаціях,
коли, наприклад, величезні фінансові пожертви на партію оформлялися
на людей, які про це ні сном ні духом
не знали.
Не маючи змоги перемогти в чесній

боротьбі, «Батьківщина» готує масштабний підкуп виборців. СБУ заявила про викриття виборчої «піраміди»,
до якої 49 організаторів мали залучити
не менше як 686 тисяч людей і витратити понад 2 мільярди гривень «брудної» готівки. Генпрокуратура також
опублікувала матеріали, що свідчать
про намір штабів Тимошенко підкупити виборців у трьох областях: Дніпропетровській, Вінницькій і Волинській –
загалом 1,2 млн осіб на суму 1,67 млрд
гривень.
Водночас
правоохоронці
затримали на гарячому злочинців, які
за 5 млн гривень спонукали знятися
з балотування однофамільця Юлії
Володимирівни, кандидата в Президенти Юрія Тимошенка. Прокуратура
вважає організатором обох злочинів
нардепа з фракції «Батьківщина» Валерія Дубіля.
Юлію Тимошенко звинувачують
у залученні до виборчої кампанії російських політтехнологів, а також
у тісній співпраці з олігархами. Насамперед з Ігорем Коломойським,
який і сам не раз заявляв про підтримку Тимошенко на виборах.

” Загроза узурпації влади
Юлія Тимошенко хоче не просто
стати Президентом. Влада є для неї
ідеєю-фікс, і, отримавши найвищу
посаду в державі раз, вона не планує
з нею розлучатися вже ніколи. Про
це свідчить згадана історія про угоду
з Януковичем до 2029 року. Але в демократичній країні є запобіжники від
узурпації влади, перш за все – Конституція. Тому Тимошенко відкритим
текстом заявляє про намір знищити
Основний Закон України одразу після обрання, ухваливши натомість
якусь «нову Конституцію» на референдумі. Такий механізм зміни Конституції не передбачений, а закону
про референдум не існує, тож ідеться про повалення конституційного
ладу й узурпацію влади.
Замість висновку
Із таким главою держави,
як Юлія Тимошенко, про продовження і без того повільних реформ
не йдеться. Те саме стосується
і боротьби з корупцією – ліквідовані за останні роки схеми повернуться. На розвиток бізнесу
теж сподіватися не доводиться,
бо риторика Юлії Володимирівни ліва, а це означає, що підприємців будуть ще більше «доїти»
для залучення додаткових коштів
на соцпрограми. Щодо оборони,
то, користуючись своїми старими
зв’язками з Путіним, Тимошенко спробує домовитися про мир,
який закінчиться капітуляцією
України. n
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Коли є команда, тоді є і результат!

«Житлобуд-2»:
50 років довіри волинян і …
найдовший будинок в Україні
Сьогодні на Волині працює багато будівельних
підприємств, назв яких ми здебільшого
не знаємо. Однак є серед них компанія, що
відома багатьом краянам. Мова йде про
«Житлобуд-2», якою керує заслужений
будівельник України Леонід Стефанович. Цими
днями її численний колектив, що налічує триста
чоловік, відзначає 50-річчя від часу заснування.
Про здобутки минулих років та його нинішні
успіхи розмовляємо з директором Леонідом
СТЕФАНОВИЧЕМ

«КОЛИ СПОРУДЖУВАЛИ
ОБЛАСНУ ДИТЯЧУ
ЛІКАРНЮ, ПРАЦЮВАЛИ
У ТРИ ЗМІНИ»

— Леоніде Степановичу, «Житлобуд-2» святкує півстолітній ювілей.
А з чого починалася ваша
робота на цьому підприємстві?
— У 1982-му я закінчив
Львівський технікум сільського будівництва, і 1 травня того ж року народилася донька Наталя. Це був
поштовх до того, щоб довго
не відпочивати, а одразу
шукати роботу. Прийшов
я у трест «Волиньпромбуд»,
де тоді було 15 різних підрозділів:
«Житлобуд-1»,
«Житлобуд-2», «Промбуд-5»,
«Оздоббуд» та інші. Звернувся у відділ кадрів, а «Житлобуд-2» саме шукав майстра. Пішов туди. Мелентій
Семенович Горбач відкрив
креслення і трохи проекзаменував по ньому. Приймав
мене на роботу директор
підприємства Зіновій Миронович Латипов. Кілька днів
я відпрацював на житловому
будинку, що над магазином
«Троянда». Потім направили
в університетський гуртожиток, що біля кільця, де колись
стояв танк. Далі — на добудову школи № 16. Це був мій
перший об’єкт.
— А першу зарплату
пам’ятаєте?
— Більше пам’ятаю першу премію. Після завершення школи мене перевели на будівництво обласної
дитячої лікарні. Зводили ми
її швидкими темпами, в три
зміни.
Машини-бетонки
йшли з ранку і до вечора.
Як начальник дільниці я мав
кілька виконробів, усі — висококласні
спеціалісти,
з деякими працюю до цього
часу. Після здачі лікарні всім
виплатили премію, мені дали
1000 рублів. Я досі під враженням від тієї суми, адже
навіть мій оклад у 250 рублів
на той час вважався великим. Не знав, як дійти додому з тими грішми!

— Які ще об’єкти зводили?
— Потім були медустанови і садочки. Ми брали
участь у будівництві обласної
клінічної лікарні, повністю
спорудили відділення у Боголюбах, госпіталь інвалідів війни, дитячу поліклініку
на вулиці Чорновола, аеропорт, якого сьогодні вже
немає, але колись він діяв.
Забудували всю Київську
площу, за винятком «білого
дому» і податкової. На вулиці
Конякіна, якби на всіх наших
будинках написати «Житлобуд-2», то такі таблички
були б на кожному другому.
Наше підприємство спорудило риббазу, автошколу,
«Варшавський» ринок. Ми
зводили
багатоповерхівки
на проспекті Відродження,
у так званому сороковому
кварталі,
будинки-«соти»
у 33-му мікрорайоні. Наша
компанія проводила забудову мікрорайону ДПЗ, спорудження пункту для нелегалів
у Журавичах Ківерцівського
району. З останнього — зведення у Луцьку ЗОШ№ 27,
участь у будівництві частини
заводу «Нестле», навчилися там новим європейським
технологіям.
«СКОРО ВЖЕ І ПРАВНУКИ
НАШИХ ВЕТЕРАНІВ
ПРИЙДУТЬ ДО НАС»

— Що будуєте тепер?
— Зараз доводиться
трудитись не так, як раніше, коли державна програма визначала фронт робіт
на кілька років наперед.
Тоді ми вели будівництво
житла та різних соціальних
об’єктів під ключ. Сьогодні багато чого змінилося.
Чимало фірм займаються
виключно квартирами. Але
ми не пішли таким шляхом.
Трохи будуємо житло, проте
в основному маємо державні замовлення на соціальні
об’єкти. І оскільки сьогодні все йде через тендер,
то якщо ви запитаєте, що
будемо робити через півроку, я скажу, що не знаю.
— У «Житлобуді-2» працюють різноманітні ви-

Леонід Стефанович: «А плани у нас — наполеонівські,
і хай нам заздрять!»

виконує сам майже всі
« «Житлобуд-2»
роботи: монтує сантехніку, електрику,
проводить благоустрій, художній розпис.
Маємо транспортний цех, столярний,
металопластиковий, залізобетонний,
підрозділи з виготовлення бруківки, бордюрів,
перегородок, художню ковку.

»

робничі підрозділи. Який
економічний ефект вони
дають?
— У будівництві діє система, за якою є генпідрядник, що відповідає за все,
а є субпідрядник, котрий
відповідає за певний вид
робіт. Якщо генпідрядна організація зі 100% робіт 80%
доручає виконати субпідрядникам, це неправильно.
Натомість
«Житлобуд-2»
виконує сам майже всі роботи: монтує сантехніку,
електрику, проводить благоустрій, художній розпис
(його ми запровадили першими на Волині). Маємо
транспортний цех, столярний,
металопластиковий,
залізобетонний, підрозділи
з виготовлення бруківки,
бордюрів, перегородок, художню ковку.
Я пишаюся, що підібралися хороші робітники, інженери, які мають стаж роботи
майже 40 років. На фірмі
трудяться цілі династії: Кульбіки, Шинкові, Войчаки, Денисюки, Козачки. Скоро вже
їхні внуки і навіть правнуки
прийдуть до нас працювати!
Я ніколи не шкодував, що
в минулому не пішов шляхом
скорочення штату, щоб залишити декілька чоловік і заробляти тільки на будівництві
житла. Ми цього не зробили,

і сьогодні маємо одних лише
інженерно-технічних працівників сорок чоловік!
«СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА
НА ФІРМІ — 11 ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ»

— Чи багато працівників вашої компанії покинули її заради заробітків?
— Не можна сказати, що
це масове явище. Ідуть
одиниці, до потреб яких
я ставлюся з розумінням.
Наприклад, приходить зварник, батько 3 дітей, і говорить, що хоче їхати до Польщі. «Їдь», — кажу. «А коли
повернуся, ви мене назад
приймете?» — «Прийму». Через деякий час повернувся,
і я його знову взяв на роботу:
«Тільки ти розкажи людям,
як насправді все було, —
попросив, — що працював
не по 8 годин, а по 12, скільки щодня витрачав на сніданок, обід, вечерю, як скучав
за жінкою і дітьми, як потрапив у лікарню без страхового
поліса». Сьогодні в Луцьку
роботящий і думаючий чоловік може отримувати достойну зарплату. Ми своїм
будівельникам платимо нормально. Якщо людина бажає
заробити, вона може працювати понаднормово. У нас є
й такі, що і в суботу виходять
на роботу. Кожен знає, скіль-

Святослав ВАКАРЧУК, співак, композитор, громадський діяч, розповів, як голосуватиме
на президентських виборах, завуальовано виступивши проти Володимира Зеленського:
Майбутнє — це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, у наших руках. Давайте
не підведемо тих, для кого свобода і гідність —
не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче.
Свобода — не авантюра, вона потребує
відповідальності, а не саркастичної байдужості.
Зміни — не випадковість, вони вимагають
наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті,
перемога — це не персональна амбіція, вона
прийде з надійною командою, а не з випадковими людьми, зібраними на хайпі.

ки коштує квадратний метр
і, відповідно, на які гроші
може розраховувати.
— Маючи великий штат
у 300 працівників, чи буває у вас заборгованість
по зарплаті?
— Такого немає вже давно! Оплата праці офіційна,
середній заробіток по фірмі 11 тисяч гривень. Чесно
кажучи, я вже й забув, щоб
хтось питав, чи буде у нас
зарплата. Податки платимо
офіційно, хоча вони й великі.
Я цим не дуже задоволений,
зате спокійно сплю.
— Водночас в Луцьку
є чимало фірм, які працюють не так прозоро,
як «Житлобуд-2». Не образливо?
— Якщо захотіти перевірити, як та чи інша фірма
платить людям і в казну держави, сьогодні достатньо
просто відкрити комп’ютер.
Там усе є. То нехай ті, кому
належить, цим і займаються.
«Житлобуд-2» справно платить податки, а його ще й постійно перевіряють. Тих же,
хто не платить, не чіпають.
Ми все це бачимо, але мовчимо. А це неправильно. Як
депутат Волинської обласної
ради на зустрічах із людьми
я часто чую: у нас в селі немає світла, дороги. А звідки
вони візьмуться, якщо 50%
економіки в тіні?
«ЗА ПІВСТОЛІТТЯ
МИ НІ НАЗВИ
НЕ ЗМІНИЛИ, НІ ЛЮДЕЙ
НЕ СКОРОТИЛИ, ХОЧА
БУЛИ ВАЖКІ ЧАСИ»

n Пряма мова

«
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Тамара ТРОФИМЧУК
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Вибори Президента України для мене
не «прикол».
Тисячі наших співвітчизників, в тому числі
молодих людей, віддавали своє життя і віддають
б ми з вами
прямо зараз для того, щоб
м’ятаймо
могли вільно обирати. Пам’ятаймо
про це.
Голосуймо відповідально! Голосуймо не «по приколу»!
Не вбиваймо
мрію.

»

— Велика конкуренція на ринку будівельних
послуг спонукає компанії
шукати нові форми роботи
для зручності клієнта. Що
цікавого запровадили ви?
— Ми не тільки будуємо
житло, а й створили ОСББ,
і самі обслуговуємо свої
будинки. Якщо є недоліки,
до нас звертаються люди
і мусимо їх виправляти.
Це дисциплінує, всі працівники знають: якщо продамо
будинок із погрішностями,
люди прийдуть до нас, бо ми
його обслуговуємо. Тому вимагаю від робітників відповідального ставлення. Не так,
як у тих, які приїхали з інших
міст, побудували, продали,
а що далі, їх не цікавить. Ми
нікуди з Волині не їдемо.
Чесно працюємо і конкуруємо. От зараз в Луцьку доволі різні ціни на житло. А чому
вони різні, якщо ми на одному заводі купуємо цеглу, залізобетон? Хтось над цим задумується? У нас квадратний
метр житла коштує 13000–
13500 гривень. Не може бути
різниця вартості квартири
на 30–40%. Це означає, що
десь на чомусь капітально
економиться!
— Якось ви казали, що
не кожен, хто будує, може
називати себе будівельником. Розшифруйте цю
тезу.
— Сьогодні в Луцьку є
150 фірм, які зводять житло,
але більшість з них не має
виробничої бази. Все, що
у них є, образно кажучи,
лише стіл і стілець. Іноді немає навіть вивіски. На жаль,
так держава організовує роботу. Але люди купують квартири і в них, і в нас. Однак будівельник, якщо вже він так
себе називає, повинен мати
виробничу базу, баштові крани, екскаватори, спеціалістів
(у нас як було 50 років тому
300 чоловік, так і залишилося). Оце називається бути
будівельником. Усе решта —
не те. Зберуться 2 чоловіка,
і вже кажуть, що вони будівельники. Я цього не розумію. «Житлобуд-2» — не фірма-одноденка, а стабільне
підприємство,
перевірене
часом. За 50 років ми ні людей не скоротили, ні назви
не змінили, хоча були важкі
періоди. Як працювали, так
і працюємо. І дай Боже, щоб
так було й надалі. n

Чотири іномарки згоріли на
майданчику тимчасового
тримання транспортних засобів біля Ковельського відділу поліції. Пожежа трапилася минулої суботи й охопила ділянку, яка межує
з територією відділу поліції. Імовірна
причина загоряння — необережне поводження невстановленої особи з вогнем.

Фото unian.ua.

На виборах 2019-го
Західна Україна обиратиме
Порошенка
за все питання збереження державності, тому тут голосуватимуть за Порошенка», — впевнені журналісти.
Днями голосувати за чинного главу держави Порошенка закликав Юрій
Шухевич, син легендарного командувача УПА Романа Шухевича. «Ми
живемо в дуже складний час і на цей
момент міняти Головнокомандувача — це неприпустимо, — cказав Юрій

Син легендарного командувача
УПА Романа Шухевича, народний
депутат, 85-річний Юрій
Шухевич (на фото) вважає, що
зараз заміна Верховного
Головнокомандувача може
привести до катастрофи
Діана ВОРОНЕНКО

ибори 2019 року відбудуться вже
31 березня. На сьогодні в Західній Україні, де рейтинг Петра
Порошенка залишається відносно міцним, його протидія Росії і захист армії,
церкви і налагодження тісніших зв’язків з Європою і Сполученими Штатами
відіграють свою роль. Про це йдеться
у статті авторитетного світового агентства «Ройтерз» (Reuters).
Агенція зазначає, що деякі люди
готові прийняти будь-яке розчарування, що стосується Петра Порошенка,
тому що вони вважають його кращим,
ніж інші кандидати. Нема йому альтернативи. «Західну Україну турбує більш

В

На цей момент міняти
« —Головнокомандувача
—
це неприпустимо, — cказав
Юрій Шухевич.

»

Шухевич. — Це може нас привести
до катастрофи. Ми повинні згуртуватися. Бо тільки в тій єдності запорука
нашої перемоги. В національній єдності. У цей складний час закликаю вас
полишити всякі емоції, полишити розбрат і об’єднатися всім в ім’я майбутньої перемоги». n

Дід читав — і я читаю!
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ОВИНИ КРАЮ
П’ЯНИМИ БУЛИ І ВБИВЦЯ,
І ЙОГО ЖЕРТВА
Ратнівський відділ Ковельської місцевої
прокуратури затвердив та скерував до суду
обвинувальний акт у кримінальному
провадженні про вчинення 17-літнім
мешканцем села Кортеліси Ратнівського
району грабежу, зґвалтування і вбивства
Наталка МУРАХЕВИЧ

же судимий за крадіжки нетверезий парубок удень 3 лютого 2019 року на території
дитячого садочка в рідному селі вдарив головою у перенісся перехожого та відібрав у нього
20 гривень. Згодом сталося жахливе: скориставшись безпорадним станом своєї 48-річної тітки
(вміст алкоголю в крові жінки, за висновком експертів, становив 3,9 проміле), юнак зґвалтував
її та вбив, завдавши численних ударів по голові
каменем і автомобільним насосом.
Неповнолітнього обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
кількома статтями Кримінального кодексу України, і невдовзі він постане перед судом. n

У

ПЛАТИ — І НЕ ПІДЕШ
СЛУЖИТИ
Лікaря одного із зaкладів оxорони здоров’я
у Рівному зaтримали на хaбарі
Богдана КАТЕРИНЧУК

перaтивники cпецслужби встaновили, що
мeдик вимaгав від призовникa тиcячу долaрів США. За це обіцяв надaти виcновок
про непридaтність чоловікa до проходжeння
війcькової cлужби.
Прaвоохоронці зaтримали хабарника на робочому міcці після одержaння всієї сyми нeправомірної вигоди. У межaх відкритого кримінaльного
провaдження вирішуєтьcя питaння щодо оголошення фігурaнту спрaви про підозру в cкоєнні
злочину та обрaння міри зaпобіжного зaходу.
Операція з викриття зловмисникa проводилася cпільно зі cлідчими Нaціональної поліції під
процесуaльним керівництвом війcькової прокурaтури. n

О

СИН НЕ ПОМІТИВ
І ПЕРЕЇХАВ... БАТЬКА
У Ратнівському районі під колесами
трактора загинув 77-річний місцевий
житель
Олена ВОЛИНЕЦЬ

рагедія трапилася позавчора у полі поблизу
села Сільця-Млинівські. Післяобідньої пори
45-літній житель Млинового Ратнівського
району, керуючи трактором «МТЗ» із причепом,
імовірно, не помітив свого батька і наїхав на нього. Від травм потерпілий помер на місці.
За цим фактом, повідомляє сектор комунікації поліції Волині, слідчі розпочали кримінальне
провадження. Досудове розслідування триває.
А 25 березня у селі Кисоричі Рокитнівського
району на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 22-річний мотоцикліст.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій двоколісного транспорту не вибрав
безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя і перекинувся. Потерпілого доставили у лікарню. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя молодому
чоловікові врятувати не вдалося.
Працівники поліції Рівненщини звертаються до власників мотоциклів подбати про власну
безпеку — не перевищувати швидкості, уникати
ризикованих маневрувань і користуватися засобами захисту, зокрема мотошоломом. n

Т

ДО ЖІНКИ, ЯКА ВДАВИЛАСЯ,
«ШВИДКА» ПРИБУЛА
ЗА ХВИЛИНУ
Минулої неділі до центральної
диспетчерської Волинського обласного
центру екстреної медичної допомоги
надійшов виклик: у жительки Маневичів під
час застілля шматочок їжі перекрив верхні
дихальні шляхи
Оксана КРАВЧЕНКО

а місце події негайно виїхала бригада
ЕМД Маневицького відділення, яка прибула до потерпілої за хвилину. У пацієнтки медики констатували клінічну смерть. Для
відновлення прохідності дихальних шляхів було
застосовано прийом Геймліха. Полегшило становище те, що жінка була невисока й тендітна,
адже проведення маніпуляції вимагає чималих
фізичних зусиль. Завдяки рішучим і грамотним
діям медиків незабаром у потерпілої відновилися самостійне дихання та пульс на периферичних судинах, вона прийшла до тями. Пацієнтку
було госпіталізовано в реанімаційне відділення
Маневицької центральної районної лікарні n

Н

Більше новин — на сайті
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n Пряма мова
Роман БЕЗСМЕРТНИЙ,
кандидат у Президенти,
про те, яке запитання він
би поставив Володимиру
Зеленському:

« »

Я б запитав, скільки тобі треба часу, щоб ти пішов і забрав
усі документи із ЦВК? Тому що
цей сором із Зеленським ми ще
довго-довго будемо переживати.
Допустити обрання подібного глави держави – це
принизити націю.

www.volyn.com.ua

Цей

n Політика

Вибори Президента — це вибори
Верховного Головнокомандувача
і головного дипломата

День
в історії
березня
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Поки опозиція ховалася в кущах, Петрові Порошенкові вдалося
сформувати потужну антипутінську коаліцію у світі, переграти
кремлівського монстра і домогтися режиму санкцій проти РФ
Фото YouTube.com.

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
перший заступник
Голови Верховної Ради

березня Україна обиратиме Президента,
головного дипломата.
Того, хто повинен на зовнішній арені жорстко захищати
національні інтереси держави.
Говорити зі світовими лідерами на рівних. Однією мовою.
Вміти вибудовувати особисті
стосунки, що так важливо в дипломатії. Уміти говорити «ні».
Знати англійську, бажано
й інші іноземні мови. Бути Лідером великої європейської
країни, впевненим у собі.
А не недорікуватим блазнем,
солдафоном-істериком чи манірною кривлякою. Шанувати
свій народ і країну й жорстко
давати відсіч кожному, хто сміє
її принизити. А не сміятися
з України й українців, виставляючи їх малоросами.
Так сталося, що я бувала
на сотнях міжнародних переговорів різних лідерів і кількох
Президентів України. Мені є
з чим порівнювати. У найстрашніші і найдраматичніші
2014–2017 роки, коли перед
країною стояв виклик збереження самої державності і територій, коли опозиція
сховалася в кущах, замість підставити плече країні, що стікала кров’ю, Петрові Порошенку
вдалося сформувати потужну
антипутінську коаліцію у світі,
переграти кремлівського монстра і домогтися режиму санкцій проти РФ.
Вважаю, що жодному іншому з тих 38, хто ще претендує сьогодні на президентське
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крісло, це було б не під силу.
Я взагалі не впевнена, чи щонайменше 30 із них, в тому
числі деякі персонажі з пер-

потрібен
« Україні
Президент, який
може жорстко давати
відсіч кожному, хто
сміє її принизити,
а не сміятися
з українців,
виставляючи їх
малоросами.

»

шої трійки, розуміють, що
таке Брюссель, які інституції є
там і чим він відрізняється від
Страсбурга.
Не ідеалізую нинішню владу
і Президента. Поділяю відповідальність за прорахунки і помилки.
У той же час я пишаюся нашими реальними перемогами.
За якими — «пахота», важка,
дуже важка праця. Я знаю,

якими тяжкими були ці переговори. Ми, наша крихітна
делегація, бачили виснаженого Президента в Мінську,
Парижі, Брюсселі, Нью-Йорку,
у Вашингтоні. Коли опозиціонери всіх мастей і фасонів
гасали посольствами і столицями з проханням не давати Україні безвіз, не давати
зброї, не давати Томос — він
бився. За Угоду про асоціацію
з ЄС, за безвіз, за «джавеліни», за санкції. За Україну. Ми,
наша маленька делегація, вчилися — битися і не здаватися,
«не опускати лапки», переконувати, добиватися. Жодного
разу, ні перед ким за ці роки
Україна не ставала на коліна.
Я пишаюся цим!
І ви звернули увагу, що ці
політичні дезертири, які пересиділи в кущах і зараз повилазили, вперто не помічають
жодної перемоги і досягнення
на міжнародній арені.
Тож чи потрібні нам на посаді Президента сліпі лицеміри? Ні. Там потрібен реаліст,
прагматик, дипломат, жорсткий переговорник. n

Неофіційна назва зірки
КІС 9696936 – Putin-Huilo!
30 березня 2014 року в Харкові вперше прозвучала
пісня «Путін — х*ло!»
Андрій
БОРКОВСЬКИЙ

я фраза прозвучала
на
спільному марші футбольних фанатів харківського «Металіста» та донецького «Шахтаря» (на фото). Вислів
одразу став заразним — його
підхопили фани інших клубів, а
головне пісеньку стало наспівувати значно ширше коло людей.
Слова «Путін — х*ло» припали до
вподоби не лише українцям. Під
роликом із маршем уболівальників, який виклали в інтернеті вже
наступного дня, 31 березня, з’явилися сотні коментарів. Причому
своє захоплення висловили глядачі з Владивостока, Новосибірська,
Волгограда, Москви, Казані та багатьох інших російських міст. Мем
швидко поширився в мас-медіа, у
тому числі й зарубіжних.
У травні того ж року гурт «Телері» написав свою версію пісні,
у якій замінив рядок на «Путін,
хелло!» і в такий спосіб уникнув
нецензурних слів. Популярний
вислів у творчості використовували також Кузьма, гурти «Друга
ріка», «Фолькнери», Mad Heads,
«Гайдамаки», гурт Ореста Лютого, «Село і люди», панк-гурт «Без
Мазга», панк-рок-гурт «Медовий
Полин», «Sour Cream Madness»,
тріо «Кімната Гретхен», «Люся»,
«Колір Ночі» та Qarpa. Співачка
Ірена Карпа одягала сукню з висловом про російського прези-

Ц

дента на фестивалі «Файне місто»
в Тернополі.
14 червня 2014 року вже популярні слова «Путін — х*ло» під російським посольством на камери
сказав тодішній міністр зовнішніх
справ України Андрій Дещиця,
чим спричинив дипломатичний
скандал. Відеоролик із міністром
переглянули 2,3 мільйона разів.
Автори білоруської Вікіпедії
додали до прізвища російського президента гасло українських

Вову співали
« Про
в США, Канаді,
Великобританії, Японії,
Ізраїлі, Німеччині,
Болівії, Монако,
Португалії та Ісландії.
Не цуралися пісні
навіть паломники
хасиди в Умані.

»

футбольних фанатів. Вислів часто
використовували політики й активісти під час акцій протесту. Ну а
про фанів різних футбольних клубів і говорити не доводиться.
Про Вову співали в США, Канаді, Великобританії, Японії, Ізраїлі,
Німеччині, Болівії, Монако, Португалії та Ісландії. Не цуралися пісні
навіть паломники хасиди в Умані.
Врешті українські астрономи неофіційно назвали зірку КІС
9696936 Putin-Huilo. Що тут ще
додати? n
Фото YouTube.com.
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ТИМОШЕНКО: ВІД «ГАЗОВОЇ ПРИНЦЕСИ»
ДО «БАРОНЕСИ БРЕХНІ»
Коли рік за роком, від виборів до виборів, нереально порожні обіцянки повторюються,
не втілившись у життя, то навіть найпалкіші прихильники зрештою починають розчаровуватися.
І перестають вірити
Фото ap.org.

Петро БУЛАВА

ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ
НА ВИБОРАХ
ГОТОВА НА «ТРЕТІЙ
МАЙДАН», ТОЧНІШЕ —
«АНТИМАЙДАН»

Для кандидатки Юлії Тимошенко президентські вибори-2019 вже треті, і в разі майже неминучої поразки, швидше
за все, стануть останніми.
Байдуже, що у 2024 році, коли
Україна обиратиме наступного
Президента, Юлія Володимирівна досягне пенсійного віку.
Генетика в неї хороша, косметологи — найкращі у світі, тож
можна не сумніватися, що
молодою і красивою лідерка
«Батьківщини» залишатиметься ще довго.
Проблемою для неї є не фізична, а політична старість.
Потрапивши у велику політику
ще в 1990-х завдяки корупційним схемам як «газова принцеса», Тимошенко перебуває
в ній надто довго. В іншому
разі цей факт міг би бути навіть
перевагою. Якби не головний
«мінус», що перекриває всі
«плюси» леді Ю, — безмежний і безнадійний популізм.
Коли рік за роком, від виборів
до виборів нереально порожні обіцянки повторюються,
не втілившись у життя, то навіть найпалкіші прихильники
зрештою починають розчаровуватися. І перестають вірити
їй.
Тож якщо президентська
булава вислизне з наманікюрених пальців Тимошенко й цієї
весни, то більше такого шансу
вона вже не отримає. Тому заради перемоги на цих виборах
леді Ю готова на все. Кажуть,
навіть на «третій Майдан», точніше — «Антимайдан».
Нещодавно Служба безпеки України викрила масштабну піраміду з підкупу виборців у всіх регіонах країни.
Очолювали її народні депутати від партії Юлії Тимошен-

«Помнишь ли ты наши мечты?»

ко Руслан Богдан і Валерій
Дубіль. А серед керівництва
нижчої ланки виявилися громадяни РФ, які раніше організовували виборчі перегони

З тих самих міркувань вона
на Мюнхенській безпековій
конференції десять років тому
запевняла Захід, що Україна аж ніяк не може прагнути

VoxCheck підрахував відсоток правди
« Проект
й обману в заявах політиків і вдруге поспіль
визнав Тимошенко абсолютним лідером
за обсягом брехні.
в Росії і були довіреними особами Путіна та Жириновського. Бридка компанія, особливо в той час, коли на Сході
України від російських куль
і снарядів гинуть українські
бійці…
ТАК — ПУТІНУ, НІ — НАТО.
АРХІВИ НЕ ГОРЯТЬ

Українці, які вже у 2008 році
розуміли, що Путін тільки й
чекає нагоди загарбати Україну, досі не можуть пробачити
екс-прем’єрці «хіхоньки» з президентом Росії після його нападу на Грузію. Але Тимошенко,
розраховуючи на підтримку
Москви під час президентських
виборів-2009, не втрачала нагоди прогнутися перед кремлівським самодуром.

»

до членства в НАТО, бо «має
враховувати інтереси Росії»!
У програмі Юлії Володимирівни немає пункту про членство в НАТО й нині. І це після
п’яти років війни! Яку Москва
ніколи б не почала, якби Україна входила до Північноатлантичного альянсу.
Утім, пані Тимошенко цікавить лише своя власна війна —
за владу. Заради перемоги
в ній вона готова домовлятися
хоч із чортом лисим — не те що
зі своїми давніми партнерами
Путіним чи Коломойським.
До речі, останньому вона
свого часу легко «подарувала»
державне підприємство «Укрнафта» — теж в обмін на політичну підтримку, яка, однак,
стати Президентом 2010 року їй

не допомогла. Що саме обіцяно одіозному олігархові на цей
раз — можна лише здогадуватися. Хай там як, головне, що їх
єднає, — це прагнення реваншу.
Того самого — не допустити
другої каденції Петра Порошенка — від нинішніх виборів очікує
і Путін. Недарма ж, за чутками
з обізнаних джерел, у виборчу
кампанію Тимошенко вкладено
чимало російських коштів. Звісно, добре замаскованих.
НЕПРОЗОРЕ
ФІНАНСУВАННЯ

Як установили журналісти
проекту «Наші гроші», лише
за 2-ге півріччя 2018 року «звичайні громадяни» — учителі,
манікюрниці, пенсіонери —
перерахували лідерці «Батьківщини» пожертв на більш
як 130 мільйонів гривень. Значна їх частина — однаковими
сумами, по 148–149 тисяч.
Усе дуже просто: за внески
до 150 тисяч не треба звітувати перед державою. Хоча
були й щедріші жертводавці.
Наприклад, касирка із селища
Завалля перерахувала на кампанію Тимошенко 1,5 мільйона, а її небіж-охоронець —

1,2 мільйона.
У Юлії Володимирівни так
завжди. Живе в розкішному
особняку під Києвом, роз’їжджає на елітних іномарках
найвищого класу, одягається
в найдорожчих дизайнерів —
і водночас вражає «цнотливою» декларацією: ні тобі
власного авто, ні житла, сама
лише депутатська зарплата.
Особливо вражають ці контрасти тоді, коли кандидатка
розповідає пенсіонерам про
«зубажіння», стоячи перед
ними в черевиках за 700 євро
і в костюмі, вартість якого дорівнює мінімальній пенсії пересічного українця за чотири
роки.
Багато її слухачів досі втирає сльози розчулення від
обіцянок леді Ю вдвічі знизити ціни на газ, підвищити
всі соціальні виплати тощо.
А розслідувачі з сайту «Наші
гроші» встановили, що насправді її кампанію фінансує
олігарх-утікач Олександр Онищенко.
ЯК СТУПНУЛА —
ТАК БРЕХНУЛА

Але все-таки з кожними
виборами тих, хто ще довіряє
Тимошенко, стає дедалі менше.
Тепер уже й не віриться, що протягом 2018 року
вона впевнено лідирувала
в усіх соцопитуваннях. Але
своїми популістськими заявами Юлія Володимирівна
перехитрувала сама себе. Фахівці проекту VoxCheck підрахували відсоток правди та обману в заявах політиків і другий
рік поспіль визнали пані Юлію
абсолютним лідером за кількістю висловлювань, які не відповідають дійсності. Після
цього навіть іноземна преса
підхопила влучне визначення
журналіста німецького видання Handelsblatt Матіаса Брюггманна, який назвав Тимошенко «баронесою брехні».

Для того, щоб перелічити
всі її обмани й маніпуляції,
довелося б видавати окрему
брошуру. Лише кілька прикладів: обіцяючи удвоє знизити
тарифи на газ, Тимошенко
«забуває» про те, що колись
сама ж як прем’єр підписала меморандум із МВФ, який
передбачав обов’язкове їх
підвищення. Днями вона знову збрехала, заявивши, що
обговорювала тему зниження
газових тарифів із директором-розпорядником
МВФ
Крістін Лагард. Хоча в самому
Фонді повідомили, що цю тему
пані Тимошенко взагалі не порушувала.
Не згадує вона й про те, що
саме вона підписала кабальну
газову угоду з Путіним. Згідно
з нею Україна зобов’язалася
не лише купувати російський
газ утридорога, а ще й платити
величезні штрафи, якщо вибере менший обсяг газу, ніж передбачено контрактом.
Навіть американські дипломати в секретних депешах
Держдепу 2009 року писали про те, що заради траншу
МВФ Тимошенко «вдається
до брехні та маніпуляцій».
«Вишенькою на торті»
стала свіженька обіцянка від
Юлії Володимирівни — вона
знову погрожує повернути
українцям заощадження, які
згоріли в «Ощадбанку» СРСР.
Це дежавю десятирічної давності видалося б кумедним,
якби не було так сумно. Черги за «Юлиною тисячею», яку
навіть у такому розмірі так
і не отримали мільйони обманутих громадян, багато хто
досі згадує з жахом.
«Якщо людина вже бреше,
то треба робити це якісніше.
Тоді за фактом було заплачено
по 1 тисячі гривень лише половині громадян, які мали знецінені заощадження. І за підсумками 2009-го, тобто після двох
років правління Тимошенко,
Україна взяла 24 мільярди
доларів боргів, які повісили
на шию українському народу.
Тому зараз, коли знову звучить
схожа обіцянка, — це своєрідне свідчення політичної старості. І неповаги до людей, яких
пані Тимошенко намагається
обдурити так, як уже колись
це зробила», — наголошує
економіст Борис Кушнірук.
Чи дозволять вони «баронесі брехні» так безсовісно дурити їх і надалі?
За матеріалами
центральних ЗМІ. n
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Олігарх просуває двох кандидатів на найвищий пост у державі,
які обіцяли повернути йому ПриватБанк, —
Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко
Іванна МАЛАНІЙ

Фото rivnenews.com.ua.

ЙОГО СТАВЛЕНИКІВ ЛЕГКО
ВИРАХУВАТИ ЗА СТУПЕНЕМ
ДОСТУПУ ДО «1+1»

Олігарх Ігор Коломойський
має особистий «зуб» на Президента Порошенка. У нього
забрали на користь держави
мільярдні доходи від держкомпанії «Укрнафта», де хитрий
товстосум тепер не має контролю, колись подарованого йому
прем’єр-міністром Тимошенко.
Держава вимушено націоналізувала ПриватБанк, аби вберегти
від колапсу всю фінансову систему країни і врятувати гроші
вкладників. Адже з банку, який
обслуговував 20 мільйонів українців, команда Коломойського
вивела щонайменше 5,5 мільярда доларів.
Тривалий час Коломойський
проживав у Швейцарії. Після
того, як замаячила загроза екстрадиції до США (у тамтешнього правосуддя теж є претензії
до нього), вирішив перестрахуватися й переїхав до Ізраїлю
(відповідний паспорт теж має).
Звідти він і керує своїми політичними та медійними спецопераціями.
«Олігарх Ігор Коломойський
за підтримки Кремля просуває
двох кандидатів у Президенти, які обіцяли повернути йому
ПриватБанк, —
Володимира
Зеленського та Юлію Тимошенко», — констатує письменник,
дисидент радянських часів Богдан Горинь.
Також в арсеналі ізраїльського вигнанця є технічні кандидати, котрі реалізують стратегію господаря, роздмухують
тему зубожіння, корупції тощо,
зокрема Олександр Шевченко.
Ставлеників Коломойського
легко вирахувати за ступенем
доступу до ефіру групи каналів
«1+1». Тимошенко приходить
туди на ток-шоу лише із власними «експертами», Зеленський
взагалі не «злазить» з екранів.
Щоб маніпулювати виборцями,
голосом Зеленського «плюси» озвучують навіть Рейгана.
Зрештою, «Квартал 95» давно
показав, як він уміє збиткуватися над Майданом, політика-

Москві потрібен президент іншого штибу, ніж
« Порошенко.
Не України, а Малоросії. Блазень,
який приповзе на колінах, — Зеленський.
Або ж капітулянтка, яка хіхікатиме поруч.
Як це вже робила Тимошенко з Путіним після
окупації Грузії.
ми-державниками та українською мовою.
«Росія виробила кілька сценаріїв, щоб за будь-яку ціну
зруйнувати Українську державу. До цих сценаріїв, на жаль,
приєднуються й наші політики та олігархи. І не випадково
один із них виписав Ігор Коломойський: зробити так, щоб він
міг собі повернути свій бізнес
в Україні», — стверджує Богдан
Горинь.
За його словами, Коломойський «майже силою примусив молодого, недосвідченого
і з примітивним політичним мисленням Володимира Зеленського також зареєструватися кандидатом у Президенти».
«Чому? Бо йому за всяку ціну
потрібно відсунути інших претендентів, щоб у другому турі
були Зеленський та Тимошенко», — пояснює колишній дисидент і радянський політв’язень
Горинь. Зайвий доказ — ці двоє
активно «топлять» чинну владу й
зовсім не чіпають одне одного,

n Політична реклама

Звернення
кандидата в Президенти
України
Валентина Наливайченка
31 березня Україна зробить свій вибір. Це буде наш вибір.
Вибір не жартома і не під примусом.

Фото прес-служби Радикальної партії.

Люди почали розуміти, що голосувати «по приколу» — не поважати ні себе, ні країну. До того ж
Зе-кандидат став вразливим,
коли його спонукали висловитись у прямому ефірі. Назовні
вилізли некомпетентність, примітивність і слабкість.

Коломойський
іде в президенти

»

хоча, за ідеєю, мали б бути суперниками.
Несподівано для багатьох Зеленський виявився навіть більш
рейтинговим, ніж Тимошенко.
Подейкують, на такий випадок
у штабі Коломойського заготовано схему: Зеленський — Президент без повноважень, залежний від медійного і кадрового
ресурсу ляльковода, а Юлія Володимирівна — прем’єр-міністр
на правах канцлера, пов’язана
з Коломойським коаліційними
та корпоративними домовленостями. Вони обоє з Дніпра, раніше вже співпрацювали, а нещодавно, кажуть, зустрілися і все
погодили у Варшаві.
На початку року шоумен
Володимир Зеленський почав
активну кампанію та отримав
левову частку ефіру каналу Коломойського «1+1» (хоча куди
вже більше), що спричинило
стрімке зростання його рейтингу. Але тенденція останніх тижнів
така, що приріст Зеленського зупинився. Бо всім жартам є межа.

НАБРИДЛА І БЕЗ ІДЕЙ

Ще раніше досягла своєї соціологічної стелі двічі
прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Лідируючи на хвилі протестних настроїв торік, голова ВО
«Батьківщина» сильно «здулася» цього року. Вона так і не запропонувала жодних вартих
уваги ідей, крім популістського
зменшення ціни на газ удвічі,
чергового повернення вкладів «Ощадбанку» та імпічменту
вже четвертого на її віку Президента. Так званий «Новий курс»
Тимошенко все одно не перебиває всі її попередні провали
під час перебування у владі.
Звично заграючи з Росією, Юлія
Володимирівна «забула» внести
у свою виборчу програму вступ
до НАТО — хоча цей курс записаний уже навіть у Конституцію.
А слава про брехню Тимошенко
давно вийшла за межі України — німецькі журналісти називають її не інакше як «баронеса
брехні». Тому її рейтинг почав
падати, і з осені він «просів» уже
на 5–6%.
Тож вихід пані Тимошенко
в другий тур проблематичний.
Частину рейтингу Тимошенко
відкусив її «дублер» Зеленський,
якого просуває той самий олігарх, з яким домовилася ЮВТ, —
Коломойський.
Але в будь-якому разі до другого туру з Порошенком виходить Ігор Коломойський.
Президент
країни-агресора Володимир Путін уже не раз
прямим текстом заявляв, що
домовленості з Україною можливі лише після зміни в ній влади. Кремлівському самодурові
не вдалося провернути це через
військовий наступ, через «Майдан 3.0», інспірування заворушень і переворотів зсередини.
Тепер Путін змирився з тим, що
свою п’яту колону доводиться
заводити на Печерські пагорби
через вибори.
Відверто проросійські сили
в Україні не мають жодних шансів. Принаймні доки триває війна. Тож Москва робить приховані ставки — на кандидатів, які
обіцяють мир, дружбу, дешевий
газ, а державницьку владу називають «злочинною».
Москві потрібен президент
іншого штибу, ніж Порошенко.
Не України, а Малоросії. Блазень, який приповзе на колінах, — Зеленський. Або ж капітулянтка, яка хіхікатиме поруч.
Як це вже робила Тимошенко
з Путіним після окупації Грузії. n

Маневиччани довго не відпускали Олега Ляшка.

«За Ляшка країна буде
великою будовою»
Про свої плани розбудови держави розповів на зустрічі
з мешканцями Маневичів та Голоб народний депутат України,
лідер Радикальної партії
Євгенія СОМОВА

олітиків такого рівня маневиччани не бачили давно. Олег Ляшко на Волинь
приїхав із Рівного, де теж мав
спілкування з людьми, але виглядав, як завжди, енергійним.
Згодом в автобусі зізнається, що
сили черпає саме в роботі. Щиро
привітавшись з агітаторами,
попрямував до переповненої
вщерть зали Будинку культури.
«Ніхто не зміг до вас доїхати,
а Ляшко доїхав», — сказав зі сцени. Водночас повідомив, що йде
у Президенти, аби змінити політику, навести порядок у державі.
«Той хаос, який є, вже задовбав.
Нам потрібні дисципліна, законність. Мої пріоритети – це відновлення економіки, наведення
порядку, підтримка національного виробника, подолання бідності, збільшення зарплат, пенсій.
Я розжену нахабних свиней при
владі», — наголосив Олег Ляшко.
Депутат запевнив, що відновить
соціальну справедливість, державне регулювання цін на ліки
і продукти харчування, і країна
стане великим будівельним майданчиком.
Він пообіцяв, що наведе порядок в оплаті праці керівників
державних компаній та чиновників. Запевнив, що добиватиметься справедливих тарифів і цін,
аби весь український газ ішов
на потреби житлово-комунального господарства, відстоюватиме видобуток альтернативних
видів палива. Зокрема вугілля
і торфу, щоб «на Волині було не 2,
а 202 торфопереробні підприємства», щоб виготовляли готову
продукцію, а не вивозили сирови-

П

«ВИ ЩО, ХВОРІ?
ЦЕ Ж ОСВЕНЦІМ!»
Через брудну корову президент Білорусі Олександр Лукашенко
звільнив губернатора Могильовської області і пообіцяв
посадити його в слідчий ізолятор

Фото president.gov.by.

Час перемагати!

»

перетворюється на місячні пейзажі, де нічого не росте». Політик
вважає, що потрібно рекультивувати їх і створити бурштинову біржу, щоб охочі могли легально його
купувати. Не обійшов і ще одну
болючу тему — льонарство.
Ще зовсім недавно Волинь була
серед областей, які вирощували
цю культуру. А нині льон нікому
не потрібний, сировину завозять
з-за кордону, а в українців нема
роботи. Тож шукають її по світах.
Щоб повернути їх додому, потрібні інвестиції в сільське господарство, відновити льонарство,
картоплярство, хмелярство, деревообробку, переконаний Олег
Ляшко. Він рекомендує знизити

Мирослава СЛИВА

а підставі зібраних
у ході досудового розслідування доказів повідомлено про підозру волинському підприємцю Борису
Бабійчуку, який є також депутатом Волинської обласної
ради. Свою вину у вчиненні
злочину він визнав у повному
обсязі. Наразі матеріали готуються для передачі до суду.

Н

Крім того, у межах цього
кримінального провадження
додатково перевірялося повідомлення голови обласної
ради щодо виявлення радіообладнання в приміщенні
ради. Згідно з висновком експерта, зазначене обладнання
не належить до спеціальних
технічних засобів негласного
отримання інформації, тому
цей факт виключений із матеріалів провадження. n

n Пряма мова
Олександр ДУГІН, відомий російський ідеолог та

Це мінімум того, що я зобов’язаний зробити!
І я зроблю так!

Час діяти!
яти!

при владі, —
наголосив Олег
Ляшко.

Слідчий відділ управління СБУ у Волинській області
розслідує кримінальне провадження від 15 серпня
2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1,
ч.2 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне
використання спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації)

Йду в Президенти, щоб діяти, і діяти швидко та рішуче. За надану мені довіру я віддячу невтомною працею
та відданістю.

За єдину
ину і справедливу
Україну вільних
льних та щасливих людей.
юдей.

— Я розжену
« нахабних
свиней

податки, підтримати національного виробника, здешевити кредити. Дізнавшись, що селяни через
відсутність збуту малини змушені
знищувати її насадження, пообіцяв, що будуть продавати джеми
з волинських ягід, а не китайських, бо їхня переробка — це робочі місця». Згадав і про медичну
реформу, наголосивши, що перше, що зробить, — звільнить з посади Уляну Супрун, підніме зарплати медикам, для пенсіонерів
і дітей виділить з бюджету кошти
на медичне страхування, а за тих,
хто працює, платитимуть роботодавці, відновить державне фінансування важких захворювань.
Олег Валерійович пообіцяв, що
прийме закон, аби за продаж підробних ліків садили на 15 років
за грати.
І в Маневичах, і в Голобах люди
довго не відпускали лідера РПЛ,
кожному хотілося поспілкуватися,
потиснути руку, розповісти про
свої проблеми. Він уважно слухав,
відповідав на запитання. Волиняни дякували за візит, за те, що
відстоює їхні права. Прощаючись, Олег Валерійович пообіцяв
ще не раз приїхати на Волинь.
— Я дуже радий, що нашого лідера так тепло приймали,
ви бачили реальну підтримку,
а не ту, яку вимальовують соціологи, — сказав журналістам,
підсумовуючи зустріч, голова
Волинського осередку РПЛ Володимир Кравценюк. — Дуже
вдячний усім, хто приходить, ставить запитання. Часто незручні,
але наш лідер — людина відкрита і відповідає на будь-які. Він
готовий розбудовувати Україну,
брати на себе відповідальність
за її долю. n

ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВИЗНАВ ВИНУ

Новий президент має повернути людям безпеку і справедливість, вибороти можливість для кожного достойно та мирно
жити на українській землі.

31 березня
резня прийду на виборчу дільницю,
ьницю, прошу прийти
й вас!
Разом
проголосуємо
за відновлення
лення миру, очищення влади,
и, відродження економіки та
а соціального захисту
громадян..

ну за кордон. Народний депутат
запевнив, коли його оберуть Президентом, знизить ціну на газ, легалізує видобуток бурштину, який
«кришують» ті, хто повинен боротися із контрабандою — прокурори, судді, працівники Служби безпеки. «Вони заробляють на цьому
мільйони, а селян роблять злочинцями, кладуть мордою в землю і садять за грати, — обурювався лідер РП. — Тих, хто «кришує»
незаконний видобуток, треба кидати за грати, а робота старателів
має зараховуватись у трудовий
стаж, щоб вони мали легальну
зарплату, платили податки. Тоді
не буде того варварства, яке є
нині на Волині, Рівненщині. Земля

n Резонанс

n Учіться, хлопці!

Ми з вами зробимо вибір як вільні і сильні люди. Ми, і ніхто
крім нас, змінимо владу та змусимо служити людям і захищати
кожного громадянина.

еликий український народ вистоїть! Україна вистоїть,
Наш великий
як це бувало
ало і раніше, відродиться і розквітне.
тне.
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Про такого керівника мріють багато українців...
Петро МАКАРУК

ід час робочої поїздки в Могильовську
область «бацька» відвідав молочно-товарний комплекс «Слиж» і був неабияк
обурений, коли побачив, в яких поганих умовах утримується худоба: «Ви що, хворі? Це ж
«освенцім»! Тут має бути чисто і сухо. Корови ж
гадять одна на одну, стоять одна на одній. Тут
повинна бути людина і постійно чистити. Ти
подивися на цю худобу! Вона ж уся обісрана,
на шерсті засохло все, — фактично кричав
президент. — Навіщо ви мене сюди привезли?!»
Не виключено, що така безгосподарність
закінчиться для декого тюрмою: «Щоб на столі
лежав список усіх, хто мене тут супроводжував.
Крім губернатора, тут ще були конкретні люди,
які мали за це відповідати, — сказав він. — Леоніде Васильовичу (Леонід Анфімов, голова
Комітету держконтролю. — Ред.), порушити
кримінальну справу з усією суворістю закону!

П

Винен — наручники і відразу в слідчий ізолятор!» — розпорядився президент.
Одразу ж «полетіло кілька голів»: від керівника агрохолдингу та керівництва району до губернатора Могильовщини.
Таким злим Лукашенка давно не бачили! Але

— Ти подивися на цю худобу!
« Вона
ж уся обісрана, на шерсті
засохло все, — фактично кричав
президент. — Навіщо ви мене сюди
привезли?!

»

невже брудні корови справді так його розізлили? Чи вони лише стали приводом, щоб зігнати
злість? Адже, подейкують, справжній «нервотріпач» сидить у Москві і ультимативно вимагає
«Союзної держави». А на нього не крикнеш… n

пропагандист «руского міра», радіє ймовірній поразці Петра
Порошенка на президентських виборах:
Ці вибори в Україні мені, безумовно, подобаються.
Порошенко точно не перемагає… А хто прийде на
його місце – бабуся з косою чи гуморист – майже
все одно. Зараз час коміків, особливо несмішних,
тому Україна досить сучасна в цьому сенсі. Однак у
тому стані, в якому ця країна перебуває, явно не до
сміху.
Ось тут і розкривається загадка української душі –
всі думали, що все серйозно про Майдан, героям
лу сотню,
ю, москаляслава, загиблу
у, а це бу
ув такий
ку на гілляку,
був
охляцьк
кий КВН
особливий хохляцький
– кривавий і тупий, але все
аїна (Ук
країна. –
ж КВН… Країна
(Україна.
чно виїд
де за рамРед.) остаточно
виїде
нсах. І
ки клепки у всіх сен
сенсах.
ти хоча б
варто зберегти
дрібку розуму, і все
еться в
знову повернеться
у
нашу сторону.

«

»

6

У ВСІХ НА ВУСТАХ
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n Політика
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Юлія Тимошенко — єдина зможе здолати систему
і здійснити зміни, на які чекають українці
Для цього в неї є команда, стратегія і політична воля втілити її в життя
Сергій МАЦІЄВСЬКИЙ

инна влада таки вивела нашу
країну у світові лідери. Щоправда, досягнення це сумне. За дослідженням міжнародної аналітично-консультативної компанії Gallup,
торік Україна посіла перше місце у світі за рівнем недовіри до влади — лише
9 відсотків. І це «лідерство» ми тримаємо другий рік поспіль.
Тільки 9 українців зі 100 довіряють
владі. Про що свідчать такі цифри?
Народ розчарувався у нинішній владі
на чолі з чинним Президентом і прагне змін. Люди розуміють, що наша
держава стоїть перед неабиякими викликами й загрозами, тому не можна
залишати все, як є. Ворог надто зухвалий, а криза — надто глибока! Час
діяти, не можна сидіти, склавши руки.
Врятувати країну може тільки
сильний політик, який має чітку програму дій, успішний досвід управління
країною і професійну команду. Із лідерів соцопитувань таку тріаду пропонує
тільки Юлія Тимошенко.
Голова «Батьківщини» протягом
року разом із найкращими експертами працювала над своєю передвиборною програмою «Новий курс
України». Обговорення цього документа, який Тимошенко має намір
реалізовувати одразу після перемоги
на виборах, відбулися в усіх областях.
«Новий курс України» увібрав у себе
найкращі пропозиції галузевих фахівців і світовий досвід, адаптований
до українських реалій.
Найважливіше завдання нового Президента — встановити мир
на Донбасі. Для цього Тимошенко
пропонує відмовитися від неефективних переговорів у Мінську, які вже
п’ятий рік веде група, сформована
чинним Президентом України. Вони
«заморозили» воєнний конфлікт:
у цей час на передовій гинуть наші
хлопці, а хтось заробляє криваві гроші.
«Для того щоб завершити війну,
нам треба прибрати мафію від влади,
припинити її заробітки на війні й притягнути до відповідальності кожного,
хто взяв принаймні копійку з українського бюджету», — заявила лідер
«Батьківщини» на нещодавньому мітингу в Луцьку.

Фото прес-служби ВО «Батьківщина».

Ч
Могили Дашкевичів — неподалік від поховання Данила Лучка.

Несподіване продовження
історії про пам’ятник
із тризубом у Цумані
Данило Лучко загинув на залізничній
колії під поїздом — документальне
підтвердження про його смерть
знайшли у Державному архіві
Волинської області. Але чи був він
полковником?
Кость ГАРБАРЧУК

нашій газеті за 31 січня цього року
в публікації «Навіть совєти не знищили
у Цумані пам’ятник із тризубом, встановлений у 1920-х роках» ми розповідали
про бетонний надгробок на могилі полковника УНР Данила Лучка, який уцілів на старому
цвинтарі у комуністичні часи. Справді, постамент зберігся, щоб нащадки в майбутньому згадали про вояків Української Народної
Республіки. На пам’ятнику видно витиснений
у бетоні тризуб, який не стерся за майже століття. Щоправда, тоді у нас не було взагалі
жодної інформації про похованого чоловіка.
Знали тільки ім’я, прізвище та дату смерті.
Не вдалося знайти відомостей про Данила Лучка й у монографії історика Ярослава
Тинченка «Армія Української Народної Республіки (1917–1921) », який ретельно вивчає
історію війська УНР та уклав список офіцерського корпусу.
Зате в архіві виявлено документ, який
трішки привідкриває таємницю, але водночас з’являються нові запитання. Отож, у метричній книзі Волинської духовної консисторії Покровської церкви села Цумань Луцького
повіту за 1925–1926 роки на 87–88 сторінках
зафіксовано українською та польською мовами: «Временно жительствовавший в Цумані Данило син Прокопа Лучко. 27 років.
Дата смерті — 6 листопада. Дата поховання — 7 листопада. Причина смерті — вбитий
на колії під поїздом».
Також вказано, хто відспівував та хоронив
загиблого: «Приходський священик Олександр Дашкевич та псаломщик Белашевич».
До речі, могила самого священика та його
родини — у Цумані на цьому ж кладовищі неподалік від пам’ятника з тризубом.
Завдяки цій документальній знахідці ми
дізналися, що Данило Лучко загинув зовсім
молодим. Тому виникає цілком логічне запитання: чи міг він бути полковником, коли у період українських визвольних змагань йому

У

Постамент із національним символом.

виповнилося лише 20 літ? Хоча у ті революційні часи все могло статися. Не викликає
сумніву те, що він точно служив в армії Української Народної Республіки.
Пошуки нових відомостей про загиблого
тривають. Більше інформації могли б роз-

зберігся, щоб нащадки
« Постамент
в майбутньому згадали про вояків
Української Народної Республіки.
На пам’ятнику видно витиснений
у бетоні тризуб, який не стерся
за майже століття.

»

крити поліцейські протоколи щодо трагедії
на залізниці у листопаді 1925 року, якщо вони
збереглися. Коли вдасться щось знайти про
Данила Лучка, ми обов’язково напишемо
продовження цієї історії. n

На жаль, престиж
робітничих професій падає
У Волинській облдержадміністрації затвердили
прогнозні показники регіонального замовлення
на підготовку робітничих кадрів та молодших
спеціалістів у закладах професійної (професійнотехнічної) освіти області на 2019/2020 навчальний
рік. Зокрема, плановий обсяг цього замовлення
у Камінь-Каширському ВПУ — 200 осіб

авчальний заклад готує операторів із обробки
інформації
та програмного забезпечення,
електрогазозварників,
кухарів, кондитерів, мулярів,
штукатурів, монтажників гіпсокартонних
конструкцій,
малярів, спеціалістів з будівництва та цивільної інженерії. З приводу того, на основі
чого визначається кількість
учнів, ми говорили із заступником директора Камінь-Каширського ВПУ Лесею Гаврилюк. Ось що вона розповіла:
— Ми промоніторили ринок праці з тим, щоб визначити, які найбільш затребувані фахівці в нашому регіоні.
На основі цього і була спланована кількість учнів, яких
будемо набирати. У наступному навчальному році у нас,
до речі, з’явиться нова професія — лицювальник-плиточник. Вона проліцензована
цього року нашим навчальним закладом — для цього
треба було підготувати пакет
документів і подати в ліцензійний відділ Міністерства
освіти і науки України.

Н

Новій Конституції ніхто не матиме імунітету —
« «Уні депутати,
ні Президент, ні судді», — зазначила

»

Юлія Володимирівна.
Тимошенко вважає: для того,
щоб ні в кого більше не виникало таких спокус, потрібно змінити систему
управління державою, підпорядкувавши її громадянам. Саме в цьому
полягає суть Нової народної Конституції.
«У Новій Конституції ніхто не матиме імунітету — ні депутати, ні Президент, ні судді», — зазначила Юлія
Володимирівна.
На всіх мітингах, які Тимошенко
проводить по Україні в рамках передвиборного туру, вона наголошує:
Києву слід ініціювати перемовини
у Будапештському форматі за участі
найсильніших країн світу, які гарантували недоторканність наших кордонів — на таких умовах Україна відмовилася від третього за потужністю
у світі ядерного арсеналу.
Після викриття журналістами корупційних оборудок в Оборонпромі,
до яких причетний чинний Президент, його бізнес-партнери та їхні
діти-мажори, вже навіть не дивно,
чому затягують війну на Донбасі, чому
відмовляються від Будапештського
меморандуму. А цей документ доволі
ґрунтовний, він передбачає не просто гарантії територіальної цілісності
України — у статті 6 виписано механізм, згідно з яким підписанти скликають консультації для вироблення

заходів протидії загрозам, що можуть
виникнути перед Україною.
Тимошенко вже розпочала попередні переговори про скликання
зустрічі у Будапештському форматі.
Кандидат у Президенти від «Батьківщини» також мала змогу обговорити
інші важливі питання, що потребують
нагального вирішення одразу після
президентських виборів.
Так, лідер «Батьківщини» вже
мала розмову з директором-розпорядником МВФ (найбільший кредитор України) Крістін Лагард про зміну
умов надання позик, зокрема про
виключення зобов’язання піднімати
ціни на газ для населення до світових.
Україна має достатньо газу власного
видобутку, щоб забезпечити ним споживачів за прийнятною ціною — наразі йдеться про подвійне зниження
тарифу на блакитне паливо. З огляду
на це зменшаться ціни на газ та гарячу воду.
На жаль, нинішні очільники країни
впродовж п’яти років не продемонстрували відчутного поступу бодай
у якійсь галузі державного управління. 144 реформи, які буцімто здійснила влада, не призвели до покращення
життя. Тож немає віри, що наступні
п’ять років стануть успішнішими для
нинішнього господаря головного офісу України на Банковій у Києві.

n Економіка

«Хто бачив свободу,
того в клітку не заженеш»
Директор шахти «Бужанська» Анатолій Фролов переїхав
на Волинь із Луганська і називає себе «бандерівцем»
Олена ЛІВІЦЬКА

ін каже, що на Донбасі
значно більше матюкаються. Там мають свою
думку, та з нею частіше мовчать. На Волині її вміють відстоювати. На Сході в шахтарів
тільки шахта. Тут — копальня
і поле. Чоловік зауважує: нас
роками професійно ділили
на «там» і «тут». І не приховує
роздратування, коли я раптом
обмовляюся і кажу крамольне:
«ви ж з другого берега»…
Анатолій Фролов уже більше
року працює директором шахти
«Бужанська», що під Нововолинськом. Народився і виріс у серці
Луганська. Діди були шахтарями.
Бабуся — теж (доки жінкам не заборонили працювати під землею). Дядьки — гірники. Тато —
в шахті. Типовий донбасівський
вугільник.
Нині
«Бужанська»
—
одна з двох ще діючих шахт
ДП «Волиньвугілля». Фролов тут
фактично в ролі «антикризового» директора. Шахтар «до мозга
костєй». Емоційний і дуже талановитий на результат.
Ми говоримо у службовому
директорському кабінеті волинської шахти. За плечима очільника — Богоматір. На столі — папери. Уже більше року він зустрічає
тут волинські ранки, бо звик поріг
кабінету переступати о 6.40.
«Я ж уже знав, що то за регіон», — скаже він, коли я запитую,
як сприйняв своє призначення
на Волинь.
Він і досі називає її своєю
шахтою. ШУ «Луганське». Де від
часу заснування копальні до
своєї смерті працював його батько. Де Фролов став директором,
а за трішки почалася війна. У його
шахту летіли сотні снарядів.
Там страшно було мовити слово, бо одразу чув зусибіч «тише,
тише…».
— «ШУ «Луганське» — одна
з найкрупніших шахт в Україні.
Із 2000-го став там заступником
головного управління. Це — махі-
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n Проблема

Катерина ЗУБЧУК

Тепер Тимошенко повертається, щоб реалізувати мрію українців про
сильну, справедливу й заможну державу.

А ось відносно того, що
торік плановий обсяг замовлення становив 270 осіб,
а тепер лише 200, то Леся
Гаврилюк сказала:
— Справа в тому, що
ми у 2018-му фактично
не виконали регіональне

замовлення на робітничі
кадри та молодших спеціалістів — підготували їх
тільки 217. Тож враховуємо
реалії. На жаль, престижність робітничих професій
падає. Проблема пов’язана
і з тим, що молодь виїжджає
за кордон, і з демографічною ситуацією. Але коли
станеться так, що число
бажаючих здобувати спеціальності, які ми даємо
молодим людям, зросте,
то кількість місць за потреби буде збільшена.

Довідка «Волині».
Камінь-Каширське вище професійне
училище було створено на підставі наказу начальника Львівського міжобласного
управління профтехосвіти від 20 жовтня
1965 року і мало назву Міське професійно-технічне училище
№ 55.
У 1970-му, у зв’язку з переходом з-під Львівського
відомства у Волинське обласне, училище змінює нумерацію з 55-го на 4-те. Враховуючи матеріально-технічну базу
та педагогічний рівень майстерності колективу училища,
Міністерством освіти і науки України в 2000 році професійно-технічний навчальний заклад було реорганізовано у вище
професійне училище № 4 міста Каменя-Каширського.
А у 2006-му перейменоване на державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище».
За всі роки існування у його стінах підготовлено близько
30 тисяч висококваліфікованих фахівців із різних напрямів
господарства: будівельного, кулінарного, ІКТ-профілю.
Сучасна матеріальна база училища — це комплекс,
який складається з навчального корпусу, гуртожитку
на 450 місць, громадсько-побутового блоку (їдальні, спортивного та актового залів).

Усвідомлюючи, що чесним шляхом чинному Президентові вибори
не виграти, його команда стала вдаватися до фальшування та підкупів.
Такі факти чи не щодня викривають
ЗМІ. Про це говорять не лише опозиційні політики, а й навіть міністр внутрішніх справ: вочевидь, такі масштаби вже приховати складно.
Попри усі махінації президентській команді не вдається досягнути
бажаних результатів — Петро Порошенко посідає лише третє місце
у президентській гонці. Про це свідчать соцопитування одразу декількох
авторитетних служб.
Ніхто із сучасних політиків
не зробив стільки для України, як лідер «Батьківщини». Ніхто стільки
не страждав за свої погляди, як вона.
Тимошенко прагнула знищити кланово-олігархічний устрій країни, який
нещадно грабував простих українців.
Натомість Янукович кинув керівника
партії «Батьківщина» за ґрати, намагався зламати її і викреслити із політичного життя.
Навіть перебуваючи в ув’язненні, Тимошенко залишалася в серцях
мільйонів українців — їй вірили, її любили, приходили з квітами й м’якими
іграшками до Качанівської колонії.
Революція гідності визволила Юлію
Володимирівну, а революційний Майдан додав їй сил та підтвердив правильність обраного шляху — шляху
боротьби за Україну без корупції, без
олігархів і вседозволеності влади.
Тепер Тимошенко повертається,
щоб реалізувати мрію українців про
сильну, справедливу й заможну державу. Досі, на жаль, це не вдавалося
жодному Президентові. Лідер «Батьківщини» зможе розірвати порочне
коло, яким олігархи водять Україну
впродовж 28 років. Тимошенко має
для цього політичну волю, енергію
і вміння. За нею — сильна команда,
за нею — весь український народ, котрий хоче змін.
Свій вибір українці зробили. Залишається лише прийти 31 березня
на виборчі дільниці й поставити «галочку» напроти прізвища Юлії Тимошенко.
Голосувати — твоє право, а врятувати країну — твій обов’язок. n

« Від цих виборів чекаю одного: не хочу зміни курсу. »
на. Я прийняв її такою: лави нема,
півроку — без нічого. Тут, на Волині, на «Бужанській» 700 робітників — і то важко. А там — 4,5 тисячі.
Але підготували дві лави і працювали дуже добре. 2,5 тисячі тонн
вугілля добували за добу», — пригадує Анатолій Фролов.
— Тримався шахти. Півроку
жив у Луганську — під обстрілами, без світла та води, спав у підвалі. Аж поки не прийшла рознарядка перереєструвати шахту
на «Луганську народу Республіку», так звану «ЛНР». Тоді Анатолій Фролов розвернувся — і поїхав. До своїх.
— Постійні обстріли. Більше
місяця я в підвалі ночував. Коли
вночі обстрілів не було, морально не витримував, аби піднятися
на 4-й поверх, у свою квартиру.
Там не було світла півроку. Так
і жив. І світла. Без води. Її ми носили в бідонах. Там її качали генератором зі свердловини в одному
місці. Навіть помитися не могли.
Це не те, що затискує, це тебе ламає, — говорить Анатолій.
Рідних відправив на початку
війни під Київ. Приїхали в готель,
у якому сестра дружини працювала адміністратором. Рік часу дружина з донькою мешкали в підвалі

готелю. Досі працює там прибиральницею.
Згодом отримав пропозицію
переїхати на Волинь. У себе на Луганщині він був «бандерівцем»,
і це звучало, каже, як комплімент.
— Приїхав сюди на оглядини
у грудні 2017 року. А в січні 2018-го
вже приступив до роботи. До того
я не те, що на Волині не був…
Коли приїхав, мені найперше сподобалася місцевість. Говорили:
«Ти ще Шацьких озер не бачив!».
Я все думав, що ж там такого може
бути — вода водою. Але Світязь
мене дуже вразив.
На Волині менше матюкаються. Тут шахтарі завше не просто
мають свою думку, а ще й тобі її висловлять. Та й не тільки шахтарі,
а всі. Побачив велику різницю між
донбаськими шахтарями і волинськими: там приходять із шахти —
і на диван. А тут настає період, коли
повертаються, — і в поле. Помалу
він звикає до такого життя.
— Люди ж люблять штампи.
Штамп про Волинь знаєте який?
Тут страйкують, робити не можуть,
результату не дають. Дай Боже, ми
з квітня запустимо комплексно-механізовану лаву. І буде не так, як раніше: якихось 100 тонн на добу
максимум, а 600, 800… Я на таких

лавах працював, знаю, що це реально.
Чим мені подобається Волинь?
От у нас на Донбасі: заробили —
і на дачу чи на море відпочивати.
Тут люди працюють, потім беруть
місяць-два відпустки і їдуть на заробітки. Тобто оце кліше про те, що
на Волині не хочуть робити, брехливе, — каже директор.
Має Анатолій Фролов і своєю
позицію щодо виборів. Східняк,
«луганський бандерівець» відверто говорить про політику:
— Вибори? У нашій країні немає мого героя. І взагалі його немає. Але для мене це дуже принципова пора. Боюся, щоб ми в пориві
політичному не втратили свою
державу. Від цих виборів чекаю
одного: не хочу зміни курсу. Я з Порошенка ікони не ліплю. Мені теж
багато чого не подобається. І всі
ті «пашинські», і все інше… Але
раз вони є, треба, значить, країні чекати ще, щоб у нас пройшли
оці всі «бойки», «мураєви» і «вілкули». Ще ми це не пережили. У нас
ще цим можна купувати. Попри
те, що купу життів втратили. Тому
я хочу, щоб ще 5 років минуло.
—
Президент,
переконує
він — «не начальник ЖЕКу». «Президент — то зовнішня політика,
гарант Конституції і армія. Мене
президент Порошенко в цих питаннях влаштовує. Я радий, що ми
маємо безвіз. Це дуже серйозна
справа. Люди поїдуть, подивляться… А хто бачив свободу, того
в клітку не заженеш. Вважаю, що
Томос і ПЦУ за значенням — знак
рівності з безвізом. Не має бути
в нас ні московських, ні китайських
патріархатів — повинна бути своя
церква. Дивлюся, як зараз повільно переходять до ПЦУ. Нам кажуть почекати, поки піст мине, чи
почекати, доки нас визнають.
Та мені плювати, хто нас визнає!
Вселенський патріархат документ
підписав, Томос дав — всі вільні.
Це заслуга Президента. То плюс.
Хоч я думав, що перехід до ПЦУ
насправді буде більш масовим, —
зізнається Фролов.
ххх
…Його улюблений момент
на роботі — результат. А саме тому
щодня о 6. 40 директор уже в службовому кабінеті на «Бужанській».
У квітні він планує «поставити лаву»
на цій шахті.
— Якщо ми будемо добувати
те, що плануємо (а це небагато,
я собі «захмари» не малюю), то матимемо близько 20 мільйонів гривень заробітку. Дуже хочеться цю
цифру побачити реально, — підсумовує Анатолій Фролов. n
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n Влада і громада
Наталка ЧОВНИК

Ігор ПОЛІЩУК:

«ДЕРЖАВА ЧИНИТЬ
НЕЧЕСНО З МІСЦЕВИМ
САМОВРЯДУВАННЯМ»

— Ігоре Ігоровичу, два роки
тому ваша фракція стала, по суті,
керувати містом. Замість критики, що зазвичай робить опозиція,
довелося займатися реальними
справами. З якими найбільшими
проблемами ви зіткнулися?
— Їх було три. Перша та, що держава не виконує своїх фінансових зобов’язань перед місцевим самоврядуванням. Вона не виділяє в повному
обсязі коштів на зарплати освітянам
і медикам, перекладаючи цей тягар
(50 і 30 мільйонів гривень щороку
відповідно) на місто. Держава також
невчасно відшкодовує пільги та субсидії (затримка буває по два-три місяці, сума заборгованості іноді сягала 220 мільйонів гривень), через що
страждають комунальні підприємства, у першу чергу «Луцьктепло».
Причому робить це вибірково, бо,
наприклад, у Вінниці таких проблем
немає. Крім того, центральна влада
примудрилася перекласти на Луцьк
утримання закладів профтехосвіти, а це 76 мільйонів гривень, з яких
14 мільйонів — стипендії дітям із районів області та інших областей, які
до Луцька не мають жодного стосунку.
Друга складність — формування
тарифів. Національна комісія з регулювання тарифів (НКРЕКП) працює
так повільно і незграбно, що сьогодні, аби змінити розмір плати за той чи
інший енергоносій, що пов’язано
із зростанням вартості електроенергії, яка постійно дорожчає, потрібно
півроку і більше. Тим часом втрати
лягають на міський бюджет. Третя проблема — політика, вона дуже
заважала працювати протягом цих
двох років. Через неї, наприклад,
не вдалося придбати 10 тролейбусів
з Європи, як передбачалося. Загалом багато часу на сесіях і виконкомах витрачається на піар окремих
депутатів та обговорення питань,
які в результаті ні до чого не призводять.
— Приступаючи до управління Луцьком, фракція, очевидно,
мала певний план роботи. На що
передусім зверталася увага?
— Перший і головний пункт —
максимальне наповнення бюджету.
На це спрямована основна увага.
З цією метою запроваджено прозорий продаж комунального майна
з аукціону. За рекордною ціною продали приміщення колишнього магазину «Планета». Нещодавно провели
перший у місті аукціон за розробленою нами концепцією на право розміщення тимчасових споруд. Початкова і кінцева ціна на ньому

«Зроблено багато, але попереду
ще чимало планів»
Фото прес-служби Луцької міської ради.

Навіть не втаємничені у місцеву політику жителі обласного
центру Волині знають, що два роки тому в Луцьку змінилася
влада. Управління містом взяла у свої руки фракція УКРОП —
найчисленніша у міськраді. Чи легко було колишній опозиції
вживатися у роль влади, і що вдалося зробити для міста у 2017–
2018 роках — розмовляємо з керівником фракції УКРОП у Луцькій
міській раді, радником міського голови Ігорем Поліщуком (на фото)
відрізнялася в 5 разів: 1133 гривні
проти 5400, а таких споруд у місті
більше як 400. Встановили справедливу оплату за розміщення реклами
та оренду комунального майна. Раніше у нас окремі приміщення здавалися по 30 гривень за метр, в той
час як на ринку нерухомості він коштував 150–200 гривень. Посилено
займалися тим, щоб якомога більше
людей, які сплачують ПДФО, були
зареєстровані в Луцьку. Уклали угоду
з Укрзалізницею, і понад 1000 її працівників зареєстрували в обласному центрі. Домовленість полягала
в тому, що Укрзалізниця реєструє
всіх робітників Волинської та інших
областей у нашому місті, а ми їй
за це відшкодовуємо пільги за проїзд. У 2018-му за неповних півроку дії
угоди Луцьк отримав 6 мільйонів гривень, цього року очікуємо 15 мільйонів. Щоб стягнути задавнену заборгованість з одного з підприємств,
подали позов у Господарський суд,
і на стадії судового розгляду воно
запропонувало укласти мирову угоду, сплативши 4,7 мільйона в міський
бюджет. Цими та іншими заходами
нам вдалося значно збільшити надходження до міської казни. Зокрема,
бюджет розвитку виріс із 250 мільйонів гривень у 2018-му до майже 400 мільйонів у 2019-му разом
із коштами міжнародних грантів.
«НОВІ ДВОРИ, ДОРОГИ,
ТРОТУАРИ ОБЛАШТОВУЄМО
КОМПЛЕКСНО»

— Згідно з опитуванням про
те, які проблеми в Україні люди
вважають головними, найбільша
біда — наші погані автошляхи.
Живучи в місті, я б сюди ще додала тротуари і двори. Як це питання
вирішується в Луцьку?
— І жителі міста, і його гості відзначають, що стан доріг у нас доволі

хороший у порівнянні з іншими обласними центрами. За два роки завершили комплексне облаштування
48 дворів. Ремонтували не тільки
дорожнє покриття та тротуари,
а й лагодили освітлення, встановлювали контейнерні майданчики,
дитяче та спортивне ігрове обладнання, лавочки. Велику увагу приділили дорогам у секторі приватної
забудови. У березні 2017 року таких
шляхів без твердого покриття було
128. Фактично це грунтовки, по яких
у погану погоду неможливо пройти.
Сьогодні їх залишилося трохи більше 60. Окрім того, в місті є багато
тротуарів, які потребують ремонту.
Торік ми виконали капремонт найбільш проблемних із них: на вулицях
Винниченка, Чорновола, Степана
Бандери, Ковельській, на проспекті
Грушевського, Дубнівському перехресті. Проведено також капітальний ремонт магістральних доріг,
серед яких вулиці Ковельська, Героїв УПА, Липинського, Героїв Крут,
проспект Мойсея, Дубнівське перехрестя, два кільця Набережна —
Шевченка та Мойсея — Шопена,
міст на вулиці Ковельській. Цього
року плануємо продовжити роботу
і в першу чергу привести в порядок
тротуар по ліву сторону проспекту
Волі — від вулиці Шопена до Київської площі.
— Аналізуючи матеріали про
діяльність міської влади, помітно, що деякі роботи проводилися
в Луцьку вперше. Це, зокрема,
дорожня розмітка з використанням холодного пластику та гарантії на експлуатацію мосту через Стир протягом 10 років після
реконструкції. Цей список можна
продовжити?
— Звичайно. Вперше ми почали
використовувати тактильну плитку для людей із порушенням зору

«ДОВГОБУД НА ТЕАТРАЛЬНІЙ
ПЛОЩІ СТАНЕ СВІТЛОМУЗИЧНИМ ФОНТАНОМ»

вдалося значно збільшити надходження до міської казни.
« Нам
Зокрема, бюджет розвитку виріс із 250 мільйонів гривень
у 2018-му до майже 400 мільйонів у 2019-му.
»
та позначати острівки безпеки для
пішоходів на вулиці Набережній.
Вперше встановили в місті рамки
для зволоження в спекотну погоду
та розпочали організовувати роздільний збір сміття. Для комунального підприємства «Парки і сквери»
вперше придбали нове обладнання
та новий трактор, адже цього не робилося ще з 1991 року. Вперше
почали облаштовувати спортмайданчики зі штучною травою у дворах міста, створювати нові сквери
та зони для відпочинку лучан. Масштабну роботу проведено у центральному парку імені Лесі Українки, який
став справжньою окрасою нашого
міста.
— Зрештою чи не вперше
в Луцьку зрушено з мертвої точки квартирне питання. Розкажіть,
скільки житла міська влада на-

n Секрет успіху

дала за цей час, яким категоріям
і за яким принципом?
— Ми змінили політику роботи із забудовниками, і це дало свої
результати. У 2018-му 4 людини отримали квартири — два ветерани
війни в Афганістані, один ліквідатор
аварії на ЧАЕС, батько 7 дітей, сім’я
інвалідів, які проживали в технічному приміщенні Ощадбанку і перебували під загрозою виселення.
Окрім того, на вторинному ринку
отримали житло 3 дітей-сиріт та водій тролейбуса нашого комунального підприємства елетротранспорту
Оксана Владичко. Вона — мати 4 дітей, проживала з ними, по суті, в сараї — в непристосованому приміщенні на вулиці Львівській без води
і газу. Оксана звернулася до мене
ще в 2013 році. Зараз її родина мешкає в чудовій 2-кімнатній квартирі

— Чи побачать наступного року
жителі обласного центру 30 нових
тролейбусів?
— Все необхідне для реалізації
цього проекту Європейського інвестиційного банку ми підготували, співфінансування передбачили. Кошти, які він має надати місту,
повинні надійти цього року, і, сподіваємося, Луцьк отримає тролейбуси. Насправді ж транспортна галузь — одна з найбільших проблем
будь-якого українського міста. Найкращим і найшвидшим її вирішенням
є саме розвиток електротранспорту.
По-перше, він екологічно чистий.
По-друге, набагато зручніший, ніж
маршрутки. Нові тролейбуси будуть
мати кондиціонери та пристосування для людей з інвалідністю. А маршрутки треба виводити з обігу. Поступово збільшуючи рухомий склад
підприємства
електротранспорту,
ми створимо конкуренцію перевізникам, і вони не зможуть диктувати свої
умови й надавати не надто якісні послуги з перевезення.
— У планах роботи мерії
на майбутнє є пункт про реконструкцію фонтана в центрі міста.
Цей об’єкт так давно стоїть мертвим вантажем на Театральній
площі, що сміливо може називатися довгобудом. Невже до нього
справді дійдуть руки?
— Це дійсно один із, так би мовити, найбільш «нещасливих» об’єктів.
По суті, просто бетонна конструкція,
яка чекає свого часу ще з 2004 року,
коли мером був покійний Антон Кривицький. Сьогодні ми оголошуємо
тендер, передбачаємо в бюджеті
15 мільйонів гривень, і в травні підрядники приступлять до облаштування світло-музичного фонтана.
Біля нього будуть місця для відпочинку. Фонтан стане початком реконструкції всього Театрального майдану, який також потребує оновлення,
бо давно морально застарів. І планів,
як зробити наш Луцьк ще привабливішим, маємо багато. n

■ Пульс дня

Кулінарна екзотика. Де купувати імпортні
продукти для експериментів на власній кухні
Національна мережа «АТБ» надає своїм покупцям можливість придбати необхідні
інгредієнти для приготування найрізноманітніших страв з усіх куточків планети
Фото прес-служби мережі АТБ.

Марина КОРЖ

ля того, щоб дивувати своїх
рідних незвичними наїдками,
вітчизняні господині нерідко
вдаються до експериментів. Добре, що нині існує безліч можливостей ознайомитися з потрібною
інформацією. Є різні телевізійні
шоу, книжки з рецептами, та й інтернет-сайти приходять на допомогу. Утім, лишається відкритим
питання щодо інгредієнтів для
страв різних кухонь світу. Зазвичай
ідеться про імпортні продукти, які
важко знайти, а купити ще й за доступною ціною — взагалі неможливо. І тут дуже важливою стає наявність у конкретно му місті маркетів
мережі «АТБ». Вони надають своїм
покупцям можливіс ть придбати
закордонні товари за українськими цінами. Компан ія має власний
імпорт, тобто без посередників
безпосередньо від іноземних виробників поставля є в Україну іноземні продукти, які реалізує у своїх
торговельних точках.
І щоб пояснити, я к діє ця система, слід трохи розповісти про
асортиментну полі тику «АТБ». Річ
у тому, що серед 3500 найменувань товарів у ма газинах мережі
понад 900 позицій складають так
звані власні торг ові марки (ВТМ).
Покупець легко уп ізнає їх за маркуванням: «De Lux e Foods&Goods
Selected», «Спецзамовлення АТБ»,
«Своя лінія», «Розумний вибір». Такі
товари можна знай ти винятково
в магазинах мереж і, адже виробляють їх на замовлення. А завдяки
мінімізації витрат на логістику і рекламу вартість цієї продукції значно нижча від сере дньоринкової.
«Продукція ВТМ і товари власного
імпорту формують ексклюзивний
асортимент торгов ої мережі. Покупці отримують я кісну продукцію
за цінами, які мо жуть бути до 30%
нижчими за аналог ічні брендовані

на вулиці Кравчука. Спільно із обласною радою також було придбано житло для наших спортсменок
Марії Повх і Яни Беломоїної. Тобто
в житловому питанні маємо великі
зрушення. Буквально нещодавно
визначили ще три помешкання, які
надійшли згідно з нашими домовленостями із забудовниками. Ключі від
них будуть вручені наступного тижня
людям, які далі йдуть по черзі. Якщо
така співпраця із забудовниками
збережеться, квартири отримають
чимало лучан. Шкода, багато людей
не дожили до цього часу, але дякуємо Богові за те, що вдається хоча б
частину цих проблем вирішувати.

Д

Компанія має власний імпорт, тобто без посередників поставляє
в Україну іноземні продукти.

мережа постійно проводить різноманітні
« Торгова
акції. Споживачі, які стежать за бонусами і знижками,
можуть істотно економити сімейний бюджет. Акційні
знижки на товари в АТБ доходять до 40% і більше.

»

товари», — наголошує Наталія Шаповалова, заступник генерального
директора ТОВ «АТБ-маркет».
Утім, поверн імося до закордонних проду ктів. Частина з них
реалізується під власними торговельними мар ками. Переважно
йдеться про «De Luxe Foods&Goods
Selected». Ц е, зо крема, оливкова
олія, рибні консерви, розчинна кава,
екзотичні со рти ч аю, макаронні
вироби та де які к рупи. Так само,
як із ВТМ українського походження,
такі товари виготовляють спеціально для «АТБ», але роблять це на іноземних підприємствах: спагеті, відповідно, в І талії , чаї — в азіатських
країнах, олі ю — в Іспанії тощо.
Якість цих продуктів беззаперечна,
оскільки мережа ретельно стежить
за дотриманням усіх правил і норм.
Це ціла сист ема — від вза ємодії
з виробникам и — до власни х роз-

подільчих центрів, наявності транспорту з нео бхідн им темпер атурним обладнанням, власних відділів
контролю тощо. У мережі втілено всі
найпрогресивніші технології дотримання стандартів якості: від моделі
співпраці з провідними лабораторіями — до роботи таємних покупців,
від використання сучасного обладнання — до залучення відвідувачів
до пере ві рки терм ін ів реал ізації
продукції. «Конкурентна перевага
досягається за рахунок мінімізації
витрат, оптимізації бізнес-процесів,
упровадження інноваційних технологій, удосконалення технологічних
процесів. Інакше кажучи, якість лишається найвищою, а доступність
товарів з а ц іною є результ атом
комплексної роботи», — додає Наталя Шаповалова.
Окрім « De Lu xe Foods&Goods
Selected», імпортна продукція пред-

ставлена також і відомими європейськими й іншими брендами. Проте
й тут мережі вдається оптимізувати
цінову політику за рахунок оптових
закупівель. Нагадуємо, що «АТБ» —
найпотужніший гравець вітчизняної
торговельної галузі. Мережа нараховує 1004 магазини у 256 населених пунктах України. Лише на Волині
наразі діє близько десятка торгових
точок к ом пан ії. Не дивно, що потужні закордонні харчові підприємства зацікавлені у співпраці з таким
великим клієнтом. І саме йому можуть на да ват и пільгові умови для
закупів ел ь. Ба більше. Виробники
нерідко йдуть навіть на проведення
спільни х мар кетингових активностей: акцій, знижок, додаткових бонусів тощо. «Наша торгова мережа
постійн о про водить різноманітні
акції. Споживачі, які стежать за бонусами і знижками, можуть істотно
економити сімейний бюджет. Акційні знижки на товари в АТБ доходять
до 40% і більше», — розповідає заступник г ене рального директора
ТОВ «АТБ-маркет».
І їй можна довіряти. Адже кожен
із нас мо же просто зайти до найближчог о маг азину мережі, щоб
на власні очі переконатися в перевагах в ну трі шньої політики «АТБ».
Це впевненість в якості товарів і доступні ці ни, широкий асортимент,
і наявн іс ть позицій, які навряд чи
можна знайти в інших мережах. Тож
відповідь на питання про найліпше
місце для купівлі імпортних продуктів оче ви дна . Понад 3,5 мільйона
українців щоденно знаходять його
в магазинах «АТБ». За статистикою,
саме ст іл ьки людей є покупцями
та клієнтами цієї мережі. Волиняни
бачать, як динамічно розвивається
мережа в нашому регіоні. Постійно
відкриваються нові магазини. Зважаючи на це, і для наших господинь
є дедалі більше можливостей купувати найрізноманітніші товари для
своїх кулінарних шедеврів. n

На Волині вже
сіють цукрові
буряки
Першими, ще 19 березня, це почали
робити в СГПП «Рать» Луцького району,
яке очолює Віктор Шумський
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

а словами представників господарства,
у нинішньому році площі під цією культурою будуть не меншими, ніж у 2018-му.
Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації повідомляє, що
на Гнідавському цукровому заводі усіляко
сприятимуть виробникам у вирощуванні буряків. Зокрема, закуплятимуть високоякісне насіння для підприємств-партнерів під майбутній
урожай. «Ми завжди йдемо назустріч нашим
партнерам, аби тільки вони були забезпечені
всім необхідним до початку сезону посівної», —
сказав директор ПАТ «Гнідавський цукровий завод» Ростислав Новосад.
На Гнідавському цукровому заводі допомагають партнерам та надають послуги як у передпосівному обробітку, так і в посіві. Завод
надає свої передпосівні агрегати з відповідним
розрахунком після виконаної роботи або ж від
отриманого врожаю вже восени. Гнідавські цукровари кажуть, що зацікавлені в тому, аби посівна відбулася вчасно, що і стане запорукою
гарного врожаю. n

З

Лжемінеру «світить»
до шести років
ув’язнення
Слідчі Ковельського відділу поліції
повідомили 22-річному місцевому жителю
про підозру у вчиненні правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального
кодексу України. Ідеться про завідомо
неправдиву заяву щодо загрози безпеці
громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

агадаємо, що 12 березня на лінію «102»
хтось зателефонував про замінування на
вулиці Володимирській у місті залізничників територіального реєстраційного сервісного
центру. Правоохоронці евакуювали з приміщення
20 осіб. Спеціалісти вибухотехнічного відділу головного управління Національної поліції у Волинській області оглянули будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
У рамках проведення досудового розслідування оперативники встановили, що лжемінер –
22-річний ковельчанин. Слідчі повідомили йому
про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі строком від двох до шести років.
До речі, у лютому поліцейські також оперативно встановили особу псевдомінера, який повідомив про замінування території поблизу міської
ради у Ковелі. n

Н

Вітаємо!
Сьогодні ювілейний день народження відзначає протоієрей Свято-Покровського храму села Пальче Ківерцівського району
Петро МУЛЯР.
Вам 70. Та хіба це літа,
Коли очі горять і душа молода.
У цей день щасливий хай збудуться
мрії,
Хай будуть веселість і кращі надії.
Хай вам з небес зоря ясна сіяє,
Сміється доля ангела крильми.

Щоб ви й надалі слово Боже в краї
Несли в любові й шані між людьми.
Бажаємо здоров’я і добра,
Всіляких благ, що є під небесами,
Хай допоможе Мати Пресвята
Служити Богу
довго в нашім
храмі.
З повагою
хористи СвятоПокровського
храму села Пальче.

Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії — 220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», від колективів та
фірм — 400 грн з фотографією, 350 — без фотографії + 40 грн (за сайт).
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Від Тимошенко так і не дочекалися
чесної відповіді
45 народних депутатів закликали лідерку «Батьківщини»
відповісти на низку неприємних запитань, пов’язаних
з її бізнесовою та політичною діяльністю
Фото twitter.com/shevelaksasha.

Віктор ПОЛІЩУК

е восени народні депутати з різних фракцій закликали Юлію Володимирівну відповісти на низку запитань,
які накопичилися за два десятки
років її довгої політичної кар’єри.
А у зверненні — вся її біографія.
Тимошенко стала народним
депутатом ще у 1997 році, покинувши посаду президента корпорації ЄЕСУ, яка опікувалася
проблемами постачання газу.
Вона страшенно не любить, коли
її за старою звичкою називають
«газовою принцесою», однак
саме в такій якості її знали в першій половині 1990-х. Показово, що гроші від спекулятивних
оборудок із російським газом
пішли на офшорні рахунки.
Партнером (діловим та політичним)
Тимошенко
щодо
використання «блакитного золота» був всемогутній «Хазяїн» — прем’єр-міністр Павло Лазаренко, який сьогодні відбуває
покарання за корупційні дії у Сполучених Штатах. Поза сумнівом,
Юлія Володимирівна не зацікавлена в оприлюдненні його свідчень, даних під присягою заокеанській юстиції.
Перше перебування на посаді
прем’єра було швидкоплинним
(пригадуєте бензинову, газову
та м’ясну кризи?), але вже за підсумками дочасних парламентських виборів 2007-го Тимошенко
знову очолила уряд. На її перебування біля керма виконавчої
влади припадає скорочення витрат на потреби армії, масовий
продаж військового майна та цілком свідоме торпедування отримання Україною ПДЧ для вступу
до НАТО. 10 років тому для Української держави була надзвичайно
важливою консолідація навколо
євроатлантичної інтеграції, проте
Тимошенко вела свою окрему лінію.
Вона повною мірою показала себе під час російської агресії
проти Грузії в серпні 2008 року.
Йдеться не лише про те, що тодішня керівниця українського
уряду висміювала президента
Грузії Міхеїла Саакашвілі в ком-

www.volyn.com.ua

Щ

Іван МИРКА:
«Я віддам свій голос за Петра Порошенка»
Іван Мирка (на фото) — відомий краянам
як революціонер, «самооборонівець» і найбільш
айбільш
відкритий чиновник Волинської облдержадміністрації.
адміністрації.
Саме за час його керівництва департаментом
нтом
інфраструктури відремонтовано дороги на Львів
та Володимир-Волинський. Він разом і з однодумцями
ініціювали впорядкування набережної Світязя,
ітязя,
де вже зараз завершуються ремонтні роботи
боти дороги
та розпочалося каналізування туристичного
ого району.
Нині він очолює волинську організацію Блоку
локу Петра
Порошенка «Солідарність». Як так сталося,
ся, що
пан Іван «проміняв» шляхи на політику та чому
перебуває саме в команді Петра Порошенка,
енка,
дізнаємося безпосередньо в нього
Ірина КОСТЮК

аша робота в департаменті інфраструктури збіглася за часом
із президентством Петра Порошенка. Протягом чотирьох
років ви бачили, як змінюється
дорожня мережа на Волині.
То якою вона стала?
— Я справді отримав дуже
цікавий департамент. Не секрет, що все моє життя, починаючи з дитинства, пов’язане з дорогами (мій батько був дорожником
і я постійно їздив із ним по роботі), тому мене цікавила найбільше
дорожня реформа.
Все кардинально змінилося.
І той, хто ці дороги робить, і той,
хто розпоряджається коштами.
Ще тоді я говорив, як і багато однодумців, що дороги мають стати національною ідеєю, а ті, хто
за них візьметься, — національними героями.
Відомо, що на реформу пішло 3 роки, але Президент через
митний експеримент і свою вертикаль — облдержадміністрації — одразу взявся за дороги
серйозно. Волинь — одна з областей, де впроваджувався цей
експеримент, і він був ефективним.
Наша область має кілька основних доріг, які на той час потребували ремонту. Це Луцьк—Львів,
Луцьк— Володимир-Волинський,
Луцьк—Ковель аж до кордону
з Білоруссю, дорога від Луцька
до Маневич та Любешова і до Києва.
Якщо у 2014 році з державного бюджету було виділено
112 мільйонів гривень на волинські дороги, то завдяки митному
експерименту у 2016-му — понад 500 млн у 2017-му — 900 млн
а в 2018-му сума сягнула

-В
Коли у політика не має відповідей, на нього з’являються такі фотожаби...

панії Володимира Путіна. Вірний соратник Юлії Володимирівни Іван Кириленко в серпні
2008-го звинуватив офіційний
Тбілісі в… агресії проти Південної
Осетії та Абхазії, а позиція фракції БЮТ не дала змогу Верховній
Раді ухвалити постанову з осудом
агресивних дій Росії на Північному Кавказі. Поведінка «сердечни-

користовував енергетичну зброю
на пострадянському просторі,
і підписання ганебного газового
контракту з ціною газу для України
у 450 доларів (на перший, 2009-й,
передвиборчий рік передбачалася 20-відсоткова знижка) стало
демонстрацією прагнення Тимошенко прийти до влади навіть ціною здачі національних інтересів.

окрему увагу заслуговують соратники Тимошенко.
« НаНадія
Савченко, перший номер списку «Батьківщини»
на дочасних парламентських виборах 2014 року, сьогодні
звинувачується у підготовці терористичного акту.

»

ків» того гарячого серпня стала
однією з найганебніших сторінок
українського парламентаризму.
Тимошенко вела переговори
з Віктором Януковичем про внесення змін до Конституції, пропонуючи йому два президентських
терміни в обмін на практично
довічне перебування її самої
в прем’єрському кріслі Зовсім
не дивує, що оприлюднені Тимошенко у 2018 році ініціативи про
запровадження посади канцлера із широкими повноваженнями дуже нагадують пропозиції
10-літньої давності.
Капітуляція Тимошенко в газовій війні 2009 року, в якій українські фахівці тримали оборону
вправно та кваліфіковано, має
стати темою окремого парламентського розслідування. Річ
у тому, що Кремль послідовно ви-

Сьогодні ми чуємо обіцянки лідерки «Батьківщини» суттєво знизити ціни на газ у разі її перемоги, однак не можемо зрозуміти,
де була її наполегливість 10 років
тому.
На окрему увагу заслуговують
соратники Тимошенко. Колишній
депутат від БЮТ Павло Лебедєв
на посаді міністра оборони максимально сприяв послабленню
обороноздатності України. Колишній лідер фракції БЮТ у Київраді, а згодом — парламентарій
Андрій Артеменко пропонував
проведення сепаратних переговорів із Росією і передачу їй Криму в оренду. Надія Савченко, перший номер списку «Батьківщини»
на дочасних парламентських
виборах 2014 року, сьогодні звинувачується у підготовці терористичного акту. n

а гриаж 1,3 мільярда
вень.
емо
— Не можемо
доминути ще одої
нієї важливої
и
в житті України
події — отримання Томоса
та створення
ПЦУ. Багато
о
хто каже, що
Томос — це пе-й
редвиборчий
окрок Петра Порошенка.
ло— Хіба Володимир Великий,
коли хрестив Київську Русь, робив щось заради
якихось політичних дивідендів чи
спеціально затягував час, щоб запровадити християнство?! Якби
він цього не зробив, то не було б
нашої держави.
Як князь Володимир хрестив
і прагнув появи нашої церкви,
так і зараз Україна потребувала

денти? На вашу думку, нинішня боротьба чесна?
— Ми живемо в такій політичній системі, що чесності годі шукати. У мене виникає лише одне
питання: звідки люди, які балотуються в президенти, за рік до виборчої кампанії починають вести
агітацію, галасують звідусіль про

Порошенко добре усвідомлює,
« Президент
що українські зарплати «не встигають»

»

за ринковими цінами.
її єдності. Стосовно РПЦ не повинно бути взагалі жодних ілюзій: це російська політична організація в Україні. І добре, що
це розуміють священики, які
переходять із Московського патріархату до Православної Церкви України. До речі, вже понад
90 парафій на Волині здійснили
добровільний перехід, а далі,
впевнений, він відбуватиметься
в геометричній прогресії.
— Напередодні президентських виборів усі ми є свідками
того, як проводять свої виборчі
кампанії кандидати в Прези-

тотальне зубожіння народу, але
при цьому викидають шалені гроші на рекламу. Петро Порошенко — єдиний, хто відверто розповів, скільки він витрачає на свою
кампанію щодня — це приблизно
10 мільйонів гривень. Виборчий
фонд глави держави прозорий.
У нього Петро Олексійович вклав
усе, що мав, і чітко показує, скільки і куди ці кошти йдуть. На відміну від Тимошенко, Шевченка,
Зеленського, «обличчя» котрих
представлені в кожній області однаково, тож припускаю, що грошей вони витрачають не менше,

як Поро
Порошенко, але це приховують.
—Щ
Що в передвиборчій програмі Петра Порошенка вам
імпону
імпонує найбільше?
—П
Петро Олексійович оголосив про розвиток п’яти основних
напрям
напрямів в Україні, а саме: агросектор, IТ-сектор, індустріалізація, іінфраструктурні проекти,
туризм. Мене одразу привабили
інфраст
інфраструктура та туризм і я хотів би брати у їхньому розвитку
участ
участь.
П
Президент
Порошенко добре усвідомлює, що
ми вливаємось у світову
та європейську економіку,
де
д кожна річ має ринкову
ціну.
Так само добре він
ц
розуміє, що українські
зарплати «не встигають» за ринковими цінами. Тому Порошенко
не за дешевий газ чи
світло для українців, а за
те щоб дати їм можливість
те,
заробляти
стільки, аби вистазаро
чало на все. Саме тому я віддам
гол за нього.
свій голос
— Найбільшим розчаруванням наших громадян, які
віддали свої голоси за Петра
Порошенка, є те, що війна
за п’ять років так і не закінчилася. Чому?
— Українці чи Порошенко
зупинити війну не можуть. Без
жертв її зупинить тільки Путін.
З величезними жертвами — воєнна коаліція світових держав,
але ця війна зруйнує як мінімум
половину України…
— Згідно з останніми опитуваннями СОЦІСу до другого туру виходить Володимир
Зеленський та Петро Порошенко...
— Зеленський — це фейсбуко-медійний проект, який
може лопнути так само швидко, як і з’явився. Зрозуміло, що
Юлія Тимошенко — набагато
потужніший політичний опонент,
ніж Зеленський, але з нею тут зіграно злий жарт, бо цей шоумен
почав «грати» тільки на її полі.
Зрештою, не треба забувати, що українці, які підтримують Тимошенко, ніколи в житті
не проголосують за Зеленського. Тому, як тільки Володимир
вийде в другий тур разом із Порошенком, підтримки він не отримає. n

n Шок!

Перерізала горло своєму
немовляті
Волинь
l До 13,5 та 14,5 року позбавлення волі засудили двох
братів — Максима Терлецького
та Назара Статочнюка — за жорстоке вбивство неповнолітньої
Каті Литкіної з Нововолинська,
скоєне в ніч із 1 на 2 серпня 2016
року. Дівчині було нанесено не
менше 8 ударів тупим предметом,
який правоохоронці не віднайшли.
Під час слідчого експерименту
Терлецький розповів, що били битою. Суд визнав як пом’якшувальні
обставини каяття Терлецького і
часткове сприяння слідству.
l «Голосуем за того, кто

деньги в гривнах держит», – такі
слова з’явилися на сходах фонтану-водоспаду Центрального
парку культури та відпочинку
імені Лесі Українки в Луцьку.
Плити розписали золотистою
фарбою, схожою на ту, якою на початку тижня понівечили пам’ятник
Тарасові Шевченку. Поліція, звісно,
шукає зловмисника.
l Понад 160 гектарів землі волиняни знищили вогнем. Станом
на 26 березня в екосистемах краю
через масові спалювання сухої рослинності виникло 137 пожеж, три з
них – на торф’яниках. Працівники
управління ДСНС Волинської області спільно з екологами постійно
роз’яснюють місцевим громадянам
про екологічні наслідки згорання сухостою та про штрафи за
підпали: за перший фізична особа
заплатить 170 гривень, при повторному – вдвічі більше. Для юридичних — штрафи вдвічі більші. n

Настільки жорстокого вбивства в Рівному ще не було. Воно шокувало навіть
досвідчених поліцейських, звиклих бачити тіла жертв. У багатоповерхівці на вулиці
Вербовій 21-літня мати (на фото) кухонним ножем перетяла горло своїй одномісячній
дитині. Коли чоловік повернувся до кімнати, руки жінки були у крові, проте вона
одразу й не усвідомила, що накоїла
Левко ЗАБРІДНИЙ

левтина
приїхала до Рівного кілька
років
тому
з Івано-Франківщини — навчатися
у Національному
університеті водного го сподарства
та природокористування. Згодом познайомилася зі старшим на п’ять
літ Іваном і торік завагітніла. Знайомі розповіли поліції, що дівчина була порядною, гарно вчилася, проте
з нею сталася біда. На перших місяцях вагітності Алевтина захворіла на менінгоенцефаліт — запалення мозку,
яке дало уск ладнення, і в неї
розпочалися психічні розлади.
За повідомленням поліції,
доньку, яку назвали Софією,
жінка народила не в Рівному, а в Івано-Франківську —
у психіатричній лікарні, де лікувалася. Кілька тижнів тому
її виписали
з медзакладу
і вона приїхала жити до бать-
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Я просила сина: не залишаймо її саму
« —з дитиною,
— казала жінка, плачучи.

Щодня двоє волинян дізнаються про свій діагноз
— туберкульоз. У 2018 році
в області захворіло 704 особи.
Більшість із них — уперше (554
випадки), решта — повторно.

»

ка дитини та свекрухи. З рівнянином Іваном Алевтина
не була одружена, проте
сусіди характеризували їх
як хорошу сім’ю.
Свекруха жінки Марія
розповіла журналістам, що
після пологів стан Алевтини ускладнився. «Я просила
сина: не залишаймо її саму
з дитиною», — казала жінка,
плачучи. Проте 17 березня
Іван таки відлу чився на кілька хвилин — ви нести сміття
та набрати картоплі у підвалі.
Коли повернув ся , новонароджене маля вже було з перерізаним горлом.
Чоловік викли ка в «швидку», проте лі ка рі лише констатували смерть немовляти.
А сама Алевти на не розуміла, що сталос я. Речник ГУ
Нацполіції у Рі вненській області Антон К ру к розповів:
вона не могла пригадати, що
робила протяг ом дня, і все
запитувала, ч ом у чоловік
плаче.

Як небезпечну для суспільства жінку одразу арештували: спершу помістили
до ІТТ, а потім суд обрав їй
запобіжний захід —
тримання під вартою у сізо. Поліція проводить досу дове
розслідування, розпо чате
за ч. 2 ст. 115 Крим
інального кодексу України , яке
передбачає покарання від
10 до 15 років позба влення волі. Проте, зваж аючи
на хворобу, Алевтину можуть
відправити на примусове лікування. Чи вона осу дна,
встановить експертиза.
Як зазначає начальни к
рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінсь кий, він
не пригадує, аби у Р івному
були подібні випадки , коли
мати так жорстоко вб ивала
своє немовля. Хоча були інші
інциденти. Так, полі ція відносить до вбивств і спроби
жінок позбутися неба жаної
вагітності, приймаюч и небезпечні ліки на пізніх термінах. До прикладу, у Сарнах
жінка перервала вагі тність
таблетками на третьому триместрі, і дитина померла під
час пологів удома.
Влітку 2017 року 22-літня жінка намагалася втопити новонароджене маля
у шкільному туалеті у Балаховичах Володимирецького району. Проте дитину врятували — плач немовляти почули
місцеві хлопці, які грали біля
школи у футбол. У 2013 році
на смі ттєзвалищі у Здовбиці Здо лбунівського району
знайшли загорнутого у пакет
малюка, якого мати викинула
після пологів. Хлопчик помер
від удушення пуповиною… n

n Пряма мова
Олексій ВЕНЕДИКТОВ, головний редактор радіостанції «Ехо Москви»,

«

вважає, що Кремль влаштовує будь-який новий Президент України, крім Петра
Порошенка:

»

Я розумію, що будь-хто, крім Порошенка. На мій погляд, якщо казати про нашого, проросійського, кандидата у Президенти України, то в нас – містер Хаос.
Чим більше хаосу, чим слабший кандидат, тим – Путін так вважає – вигідніше
для Росії. Власного кандидата у нас нема: Тимошенко, Зеленський, Бойко,
ще якісь люди – неважливо. Містер Хаос нас влаштовує.

Рівне
l 1919 людей із прізвищем По-

люхович проживають у Серниках
Зарічненського району, де загалом
мешкають 2716 осіб. Запрошення на
вибори перед тим, як рознести громадянам, підписують за вуличними
прізвиськами, бо часто збігаються ім’я й
по батькові. Однак про плутанину в день
голосування члени комісій не хвилюються: у реєстрах кожного знайдуть за датою
народження і адресою. У 2010 році на
посаду голови сільради балотувалося
відразу п’ять Полюховичів. Причому
двоє з них – Івани Івановичі.
l Двоє дітей — трьох років та шести

місяців — померли на Рівненщині від
туберкульозу минулого року. У цих
малюків захворювання розвинулося
швидко. Один із них щеплення проти
туберкульозу не мав.
l 90% опіків тіла отримав 69-річний

мешканець Березного під час спалення сміття у власному господарстві.
Травми були несумісними із життям, і
чоловік помер наступного дня в реанімації
районної лікарні. Рятувальники занепокоєні можливістю виникнення пожеж, адже
розпалювання вогнища в умовах вітряної
погоди може вийти з-під контролю. Так,
через масштабне горіння сухої трави на
виїзді з Рівного в напрямку Квасилова
навіть обмежили рух автомобілів.
l Чотири відмови від дитини

зафіксували тільки за перший місяць
2019 року в Рівному. Троє горе-матерів
— мешканки Рівного і одна — з іншого району. За увесь 2018-й було три відмови
від дітей, але матері потім повернулися
по них. Цьогоріч тільки одна з породіль
передумала і вирішила забрати своє
немовля. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

SUDOKU
Правила нескладні: заповніть порожні
8
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб у
кожному рядку і кожному стовпчику не було
двох однакових цифр.
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
7 БЕРЕЗНЯ
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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 (можна

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

ПРОДАЄМО
ДОБОВИХ
КУРЧАТ
бройлерів, редбро, мастер,
голошийки. Комбікорм
для всіх видів тварин та птиці.
Доставка.
Тел.: 0960546818,
0995618232
(крім суботи та неділі).

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ
НА М’ЯСОКОМБІНАТІ
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ,
ДВОРАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ — ЗА РАХУНОК
РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 80–100 грн/год.
Тел.: (066) 67 92 077, (097) 19 01 915.

ПРОДАЄТЬСЯ
СІВАЛКА
HORSCH PRONTO 6DC,
привезена з Німеччини,
2012 рік, робоча ширина — 6 м,
НАРОБІТОК — 3600 га,
дуже гарний стан,
ціна за домовленістю.
Тел.: +380509781052,
0336230162.

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.

Видалення
аварійних
дерев.
Тел. 067 332 38 92.

ПП БУРМАКА Н. П. ФРАНЦУЗЬКІ
КІ
30 березня, 6 та 13 квітня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
НАТЯЖНІ
ефективне лікування від
СТЕЛІ
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) 75A11A75,
20A05A55, моб.: 095A808A20A53,
098A388A88A36.
м. Рівне, тел. (0362) 43A57A58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63A16A16, 63A25A28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

я
якісно
швидко
надійно
((097) 473– 10 – 69
((095) 479– 05 – 96

частину будинку) у Луцькому районі. Є усі комунікації. Власник.
Тел. 050 94 48 373.
l Терміново продається будинок
(8 х 9, житловий стан) у c. Сокиричі (15 км від Луцька). Є швидкісний інтернет, усі надвірні споруди,
12.5 сотки земельної ділянки. Поруч — газ. Заасфальтований доїзд.
Тел.: 096 83 68 448, 099 18 82 184.
l Продається у доброму стані
готовий до заселення житловий
будинок (80 кв. м, 4 кімнати, опалення — газовий котел, вода). Є
господарські споруди, земельна
ділянка (30 соток). Ціна договірна
(м. Берестечко Горохівського району). Тел. 050 41 71 725.
l Продається
однокімнатна квартира в Луцьку (новобудова, індивідуальне опалення).
Тел. 098 66 06 303.
l Продається
однокімнатна
квартира у Володимирі-Волинському (новобудова, 46 кв. м).
Тел. 097 10 20 995.
l Продається будинок у c. Крухиничі (500 м від Локач). Є літня кухня, погріб, підведений водогін, дві
земельні ділянки (0.27, 0.20 га),
сад. Ділянка огороджена. Зручне
розташування (вул. Луцька). Ціна
договірна. Тел.: 096 05 43 971,
095 89 03 454.
l Продам або обміняю житловий
будинок у c. Угринів Горохівського
району. Є газ, вода, туалет, душова
кабіна, усі надвірні споруди. Можливий торг. Тел. 066 06 69 034.
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 будинок (72 кв. м)
з надвірними спорудами. Ціна договірна (м. Горохів, вул. Князя Володимира, 6). Тел. 067 25 54 179.
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 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, 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 у c. Оздів (5 км
від Луцька) земельна ділянка
для будівництва. Новий масив,
друга лінія. Тел.: 096 73 01 172,
050 98 27 065.
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 Продається у c. Зміїнець Луцького району приватизована земельна ділянка (0.137 сотки). Тел.:
068 72 83 531, 068 48 67 860.
l Недорого продається приватизований цегляний дачний будинок
у кооперативі «Веснянка». Є піч,
централізоване водопостачання,
оброблена земля, садові дерева.
Тел.: 096 68 41 010, 095 63 83 944.
l Продається
приватизована земельна ділянка (0.12 га)
під забудову. Ціна договірна.
Тел. 095 09 36 149.
l Продається
приватизована
дача у Луцьку, вул. Володимирська
(друга лінія). Є 5,5 сотки землі, садок, дерев’яний будиночок, водопровід, світло. Тел. 095 05 14 572.

АВТОРИНОК
l Куплю 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

картоплекомбайн «Грімме» (німецького виробництва). Тел.: 050 62 27 109,
098 36 71 066.
l Продається трактор «Хіномото-249» (японського виробництва).
Тел.: 050 62 27 109, 098 36 71 066.
l Продаються трактор Т-16 з плугом, гноєрозкидачі (3 і 4 тонни),
причіп 1 ПТС-2. Тел. 067 31 98 672.
l Продається трактор Т-25 (привезений
з
Польщі).
Тел.:
097 14 20 540, 050 28 69 222.
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.
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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 Продається зернова навісна
сівалка до трактора, 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.
Т е л . :
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

холодильник
«Атлант» (б/в, Білорусія), а також м’яка частина (б/в). Тел.:
066 77 27 283, 099 33 62 441.
l Продається 2-дверна шафа
з антесоллю (темний колір, полірована). Ціна 1 100 грн. Тел.:
095 47 30 676, 095 64 06 299.
l Продам бджолосім’ї з вуликами і без. Тел. 099 31 74 512.
l Продається механічна вага
(500–1000 кг). Тел. 066 70 60 709.
l Продам
шифер
(б/в).
Тел. 095 12 58 433.
l Продається італійська (Peg
Perego Plico P 4) дитяча коляска-трансформер (люлька, автокрісло, прогулянковий блок,
сумка, дощовик). Ціна 3 000 грн.
Тел. 099 33 72 561.
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.

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.

stelia.in.ua
info@stelia.in.ua

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Важко усвідомити і сприйняти, що вже пройшов рік,
як 4 квітня 2018 року відійшла у Вічність людина щирої душі,
кохана дружина, мати, бабуся і невтомна працівниця
Надія Миколаївна
ФІЛЮК.
Все своє земне життя присвятила родині, улюбленій роботі, випромінюючи до всіх свою любов, доброту і повагу до
старших. Віддаючи всю себе як у побуті, так і на професійній
ниві, не вберегла своє здоров’я. Понад усе вона любила життя. З
оптимізмом, яким заражала і всіх оточуючих, вірила і надіялась, що
важка і підступна хвороба відступить. Тож просимо всіх, хто знав покійну, згадати її добрим словом і щирою молитвою за упокій її душі і вічний
спочинок у Царстві Небесному.
Світла пам’ять про тебе, поки ми живі, буде завжди у наших серцях.
Із глибокою скорботою
родина, друзі, колеги.

Колектив обласної організації профспілки працівників лісового господарства
сумує з приводу відходу у Вічність колишньої голови профкому
ДП «Ківерцівське ЛГ»
Катерини Володимирівни
КОРОЛЮК.
Співчуваємо рідним і близьким покійної та збережемо добру пам’ять
про неї.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ І Є В ІДЕАЛЬНОМУ
РОБОЧОМУ СТАНІ:
«Марал-125» з кукурудзяною жаткою і підбирачем — 2 шт.,
проведений капремонт 2012 р. на Хмельницькому комбайновому
заводі; комбайни «Дон Лан» 1500Б — 2 шт., 2006 р. в.,
2595 мотогодин, з ріпаковими столами, підбирачами, візками
з жаткою; зерновий комбайн «Славутич» КЗС-9–1–2 шт.,
2015 р.в., 650 мотогодин, з підбирачами, візками з жаткою;
сівалки зернові +С.3. —5,4–2004, 2005 р. — 2 шт.; диско-плуги — 2 шт.

ТЕЛ. 0673328261.
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l Продам: щебінь різних фракцій, торфобрикет, пісок, камінь
бут, формак, відсів, цеглу білу
та червону, 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 У Горохівському районі продається молода добра корова (молочна порода). Тел. 068 26 85 890.
l Продається добра корова.
Тел.: 098 64 65 316, 095 39 49 995.
l Куплю
коней,
ВРХ.
Тел. 098 25 75 859.
l Продається кінь (6 років). Ціна
17 000 грн. Можливий торг (8 км
від м. Ківерці). Тел. 050 86 09 791.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.:
050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю корів, биків, коней, лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Продам солому, сіно в тюках
(c. Покащів Ківерцівського району). Тел. 097 61 05 106.

ПОСЛУГИ
l Ремонтую японські та китайські трактори. Тел.: 050 62 27 109,
098 36 71 066.
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 Загублене

посвідчення потерпілого від наслідків аварії
на ЧАЕС (серія Б № 543538), видане 17.03.2004 р. на ім’я Гічук
Юрій Леонтійович, вважати недійсним.
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Фото Сергія НАУМУКА.

«ПОВЕРНУТЬСЯ СИНИ З ВІЙСЬКА,
БУДУТЬ ОРАТИ І СІЯТИ…»
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

За сільгосппродукцією від місцевих виробників вишиковуються черги.

Кращих і, головне, дешевших овочів годі знайти.

КОМУ ЗАВАЖАЮТЬ ФЕРМЕРСЬКІ
МОЛОКО, КАРТОПЛЯ І КАПУСТА?

Воїн-контрактник Павло Носкович (ліворуч) та його брат,
солдат строкової служби Андрій.

Луцька міська рада не продовжила дозвіл на торгівлю біля рацсу
Сергій НАУМУК

ей ринок у Луцьку діє віддавна.
Свою продукцію члени Асоціації
фермерів і приватних землевласників Волині продають на вулиці
Глушець біля скверу навпроти гімназії
№ 4 та на проспекті Соборності.
За кілька років, відколи слідкую
за їхнім ярмарком (зокрема тим, що
біля рацсу), можу впевнено сказати:
це один із небагатьох самоорганізованих ринків, де чітко діють правила. На кожній машині є інформація
про виробника та його телефон. Сам
не раз бачив, як продавець підмітає
після себе місце.
Цим ринком не раз хвалилися чиновники. Бувало, возили сюди і замміністра агропромислового розвитку.
Та й покупці — прості лучани — задоволені. Бо продукція свіжа та якісна.
А ще фермери приїжджають із самого
ранку, тож можна встигнути скупитися, а на 8-му годину вже бути на роботі.
І от мерія поставила під сумнів
доцільність існування ринку. Інакше
годі витлумачити розпорядження
луцького міського голови від 13 березня 2019 року № 104, підписане
секретарем міськради Григорієм Пустовітом. «Дозволити Асоціації фермерів та приватних землевласників
Волинської області здійснювати продаж сільськогосподарської продукції
власного виробництва на вулиці Глу-

Ц

яка подавала звернення, отримувала
дозволи і брала на себе відповідальність. На це, зі слів Олега Миколайовича, йому відповіли, що будуть робити так, як їм сказали.
У міській раді щодо цієї ситуації
зазначили, що хочуть бачити ще й
звернення громадян. У понеділок під
ним зібрали 410 підписів мешканців
мікрорайону. І направили у міськраду.
— Були й такі люди, які приходили
спеціально для того, щоб підписатися, — каже Олег Галасун. — Були й ті,
хто проти роботи ринку — їх назбиралося троє. Притому одна жінка з тих
трьох потім приходила на ярмарок по
покупки. Це щось та значить. Ділянка,
про яку йдеться, — найоптимальніша,
бо там ми нікому не заважаємо і всім
вигідно.
Щодо причини ненадання дозволу
на торгівлю біля рацсу, то заступник
начальника управління розвитку підприємництва та реклами, начальник
відділу з питань торгівлі та сфери послуг Тетяна Чемерис пояснила, що
звернення від Асоціації фермерів
і приватних землевласників Волині
було тільки щодо торгівлі на вулиці
Глушець. Нині надійшло, мовляв, інше
— щодо торгівлі на проспекті Соборності, — яке будуть розглядати.
Хоча спочатку фермери просили продовжити дію попереднього
дозволу, у якому йшлося про обидві
локації. І не знати цього чиновники
не могли. n

шець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4) щочетверга та щосуботи
до 31.12.2019», — йдеться у документі, чим фактично заборонили торгівлю
біля рацсу.
— Ми направили звернення
в міську раду на продовження дозво-

приїжджають
« Фермери
із самого ранку, тож можна
встигнути скупитися,
а на 8-му годину вже бути
на роботі.

»

лу на торгівлю. Коли говорили у відділі (відділ з питань торгівлі та сфери
послуг управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської
ради. — Авт.), то нам сказали, що
в принципі згода є і дозвіл, найімовірніше, буде продовжено, бо жодних
заперечень не виникало, — розповів
заступник голови асоціації Олег Галасун, який і курує роботу ринку. — А потім ми дізналися, що в розпорядженні
йдеться не про дві ділянки, а про одну.
Одразу приїхала муніципальна
варта і написала кожному продавцеві попередження про недопущення стихійної торгівлі. Олег Галасун
зауважив, що мова не про окремих
продавців, а про Асоціацію фермерів
і приватних землевласників Волині,

Жителька села Михлин Горохівського району Ірина
Носкович чекає з армії двох кровинок: 24-річний Павло
давно захищає країну на передовій, а 21-літній Андрій
у грудні минулого року лише прийняв військову присягу

Мама Ірина Олександрівна
із донькою Наталею.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

она народилася в багатодітній селянській сім’ї.
Батьки — Тамара Хомівна
та Олександр Андрійович — благословили на світ чотирьох доньок. Ірина закінчила місцеву
школу, Горохівський сільськогосподарський технікум, потім
працювала кухарем у Білорусі.
Певно, туди дівчину покликало
кохання, бо додому повернулася
із судженим.
Господь уже забрав у засвіти
і маму, і тата. Дев’ять років минуло, як родина провела в останню
путь свого господаря… Нині Ірина
Олександрівна живе чеканням синів, яких вона разом із чоловіком
зростили справжніми людьми.
24-річний Павло щодня телефонує з пекельної Донеччини,
а якось більше всерйоз, аніж жартома, сказав, що скоро повернеться з війни назовсім і, може,
вже в рідному селі проголосує
на березневих президентських
виборах. 21-літній Андрій у грудні
минулого року присягнув на вірність країні.
Мало подружжя ще одного
сина. Але закони земного жит-

В

тя інакші, як небесні. Едуардові
було 26, як в автомобільній аварії в Одесі (там був на заробітках) чотири роки тому загинув.
Пам’ять про Едика, жаданого
первістка, і досі бентежить серце
неньки…
Уже багато літ поспіль Ірина
Олександрівна працює в приват-

контрактної
« Танкіст
служби Павло
з передової впродовж
трьох років щодня
телефонує. Аби
не тривожити рідних,
каже, що в них «тихо,
не стріляють».

»

но-орендному сільськогосподарському підприємстві імені Тараса Шевченка, яке очолює Андрій
Турак. Спершу понад 15 років
куховарила в їдальні цього господарства, згодом стала дояркою.
Пізніше швидко освоїла сучасну
техніку.
Цю жінку ніколи не бачили сер-

n Світ захоплень

Р
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Е

дитою, від неї не чули лайливого
слова…
Господиня
прокидається
зі світанковою зорею. Доїть корівчину, порає іншу живність. І будить донечку Наталю, яка навчається в дев’ятому класі. У школі
дівчина перша на всіх змаганнях,
а вдома допомагає матусі й може
допізна вишивати бісером.
Удвох і чекають синів і братів.
Танкіст контрактної служби Павло
з передової впродовж трьох літ
щодня телефонує. Аби не тривожити рідних, каже, що в них «тихо,
не стріляють». Хоча торік був контужений і лікувався в Луцькому
військовому госпіталі.
Андрій служить у Запоріжжі
і теж постійно телефонує.
— Що робитимуть хлопці, повернувшись додому? — запитую
Ірину Олександрівну.
—
Оратимуть,
сіятимуть,
бо люблять техніку, мабуть, працюватимуть водіями, — відповідає мати, замріявшись.
…Коли прощалися, Ірина
Олександрівна побажала ангелів-охоронців дітям усіх матерів. n
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ЛИСТИ
ПОЛІКАРБОНАТНІ
СОТОВІ l ХВИЛЯСТІ
l МОНОЛІТНІ
ПРОДАЄМО полікарбонат і комплектуючі
Організовуємо доставку по області
ВИГОТОВЛЯЄМО І ВСТАНОВЛЮЄМО
навіси, козирки, теплиці та ін.
Тел.: 0506107079, 0962599493.
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 60.
сайт: polycarb.lt.ua

Брати Сергій та Олександр Чивелі з Білорусі.

Переможець серед оркестрів – колектив народних інструментів Луцької музичної школи № 1 ім. Ф. Шопена.

БАЯН — ЦЕ КРУТО! ДОВЕДЕНО В ЛУЦЬКУ
МУЗИКАНТАМИ З РІЗНИХ КРАЇН

З

популяризує
« Конкурс
акордеонно-баянне
мистецтво, класичний
та сучасний репертуар
композиторів,
доводить, що музика
зближує нашу країну
з іншими державами.

»

представлені всі вісім вікових
категорій і рекордна кількість
учасників. Лише з Білорусі приїхало понад 25 музикантів. Адже
конкурс популяризує акордеон-

Перед тим як винайти в Америці
ліки проти раку,
продали на Волині 2 корови,
свиню, ще й позичили
долари…
Випускники Львівського університету, котрі нині
працюють у США, розробили речовину, що допоможе
же
боротися з онкологією
с. 3

Цікава

15-річна київська школярка Олена
Корзенюк (на фото) ніколи не стригла
волосся, і тепер його довжина 2 метри
35 сантиметрів. У такому віці настільки
розкішної коси не має ніхто у світі!
Мирослава КОЗЮПА
М

имірювали довжину
ну
ому
волосся у столичному
салоні краси. Косуу
О
Олени
тримали чотири пепирукарі. Один із них розпильлив над головою спеціальляві
ний засіб та вирівняв біляві
ми.
пасма гарячими щипцями.

В
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на вихідні
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l ХОРОБРІ СЕРЦЯ

Яку наречену шукає собі
мандрівник-холостяк
Дмитро Комаров?

Понад 6 місяців щороку Дмитро
Комаров проводить у мандрах.
І так уже більш як десятиліття.

Сотні тисяч глядачів заціпеніли: кілька днів тому стрічка новин
рясніла повідомленням про те, що у Бразилії з вогнепальної зброї
поранили цього відомого телеведучого. За майже десять років,
відколи передача Дмитра «Світ навиворіт» вийшла в ефір, усі знали:
бутафорії та фальшу там немає. Якщо тонуть, то по-справжньому,
екзотична їжа — рреальна,, виклик ррятувальних
гелікоптерів
у
р —
не безпідставнийй

підхоплює і несе туди, куди потрібно. Якщо пішло непередбачувано,
то це, навпаки, здорово, виходдить більш цікавий сюжет.
За період
періо існування телепроекту
Комаров до
довів, що не працює за законами тел
телебачення. Теми вибира-

“

«КРАЇНА ТЕБЕ ПІДХОПЛЮЄ
ДХОПЛЮЄ
І НЕСЕ ТУДИ, КУДИИ ПОТРІБНО»

Та черговий ефірр дозволив виням: стрілянина
дихнути з полегшенням:
озована. Дмитро
була планова і прогнозована.
бе у ролі каскапросто пробував себе
кого кіно. Бути
дера для бразильського
ні Ізаури» (торік
на батьківщині «Рабині
ивіз зірку цього
Дмитро Комаров привіз
телесеріалу Луселію Сантуш в Украю індустрію він
їну) і не показати цю
ачив бандитські
не міг. А ще, коли побачив
ейро, зрозумів:
райони Ріо-де-Жанейро,
екстрим тут ще той, якраз у дусі
«Світу навиворіт»:
— Ми заздалегідьь нічовіряю
го не плануємо. Я довіряю
жаю,
країні, в яку приїжджаю,
ьно
і якщо все правильно
ебе
зробити, то вона тебе
У подорожах
под
доводиться
одиться з усіма
знаходити
ходити спільну
с
мову. Навіть із
такими незвичними
співрозмовниками.

Більше фото і відео — на сайті

VOLYN.COM.UA

Оце так руса коса
до… землі!

»

Інна ПІЛЮК

дач Антоніна Ліперт). У категорії ІІ найкращим став В’ячеслав
Мосейчук із Чернівецького коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича (викладач Петро Кравчук,
до речі, випускник луцького
училища культури і мистецтв).
Категорія ІІІ не мала І місця, а ІІ
розділили Вікторія Андрєєва й
Альона Війтева із Запорізького
музучилища ім. П. Майбороди.
У ІV категорії ІІІ місце зайняли
Назар Мазур із Рівненського
інституту мистецтв та Софія Гатіло з Білоруського педунівер-

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото people.oregonstata.edu.

авідувач кафедри музично-практичної підготовки,
кандидат мистецтвознавства, доцент Петро Шиманський розповів, що цьогоріч

но-баянне мистецтво, класичний та сучасний репертуар композиторів, доводить, що музика
зближує нашу країну з іншими
державами — Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Хорватією.
Лауреати міжнародних конкурсів Адам Максименко з Польщі
та Мартіна Джембрішак із Хорватії показали майстер-клас
гри на цьому інструменті. Журі
на чолі із народним артистом
України, професором кафедри
баяна та акордеона Національної музичної академії України
ім. П. І. Чайковського Сергієм
Грінченком визначили переможців.
У категорії І-А серед наймолодших І місце зайняв Сергій Чивель із Радунської дитячої школи
мистецтв із Білорусі. Хлопчик
розповів, що приїхав на конкурс із братом Олександром,
теж призером двох категорій,
а разом вони взяли приз серед

Фото 1plus1.ua.

Лариса ЗАНЮК

ансамблів. Навчає їх тато — викладач школи мистецтв.
У категорії І-Б першість дісталася Марії Гончарук із Турійської музичної школи (викладач
Катерина Чикун). Цей заклад
і минулоріч був серед переможців. У категорії І-В І місце та приз
від сім’ї Феофана Щегельського — 2000 гривень — отримав
Сергій Сапун із Шосткинської
дитячої школи мистецтв (викладач Юрій Лоза). У категорії
ансамблів І-Г перемогу здобула
«Гармоніка» із Шостки (викла-

Фото ukr.media.

XI Міжнародний конкурс «InterSvitiaz accomusic-2019»,
започаткований у 2007 році метрами баянного мистецтва
Анатолієм Семешком, Володимиром Власовим й Анатолієм
Гайденком, знову відбувався в Луцьку — на факультеті
культури і мистецтв Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки та в оновленому залі
музичної школи № 1 ім. Фридерика Шопена

ситету ім. М. Танка. У категорії
V другий щабель розділили Віталій Амірханов, Денис Трачук,
Маргарита Чухно. А з категорії
VІ виокремили Романа Пунейка
зі Львівської академії ім. М. Лисенка і вручили гран-прі конкурсу, І місце дісталося Павлові
Гільченку із цього ж закладу.
У VІІ категорії перемогли Леонід
Баканов та Ігор Куніцин — дует
баяністів Ніжинської музшколи
ім Т. Докшицера. У категорії VІІІ
І місце посів оркестр народних
інструментів Луцької музичної
школи № 1 ім. Ф. Шопена.
Організатори дякують за
сприяння у проведенні конкурсу міській і обласній радам
та запрошують на нові зустрічі
в Луцьку. n

Я багато читаю з усіх
можливих джерел про
країну перед поїздкою,
без цього — ніяк.

експ
ються експромтом
і знімаються аббе сценарію:
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Головна героїня зізнала-ся, що вперше користуід
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ЗА 28 БЕРЕЗНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Фото із «Фейсбук»-сторінки Лани Вєтрової.

Перед тим як
винайти в Америці
ліки проти раку,
продали на Волині
2 корови, свиню,
ще й позичили
долари…

Яку наречену шукає собі
мандрівник-холостяк
Дмитро Комаров?

відмовилася, і більше до цього
питання у сім’ї не поверталися.

У НЕДІЛЮ УКРАЇНА
ПЕРЕХОДИТЬ
НА ЛІТНІЙ ЧАС

Не забудьте
уудьте
ррезня о 3-й годині
д
31 березня
перевести стрілкуу
ред.
ред
рре
едд..
ед
на годину вперед.

«ЦІКАВА»
»»
Закінчення на с. 6

Сьогодні Оленаа
— абсолютнаа
рекордсменкаа
в Україні
у категорії
«Найдовше
дитяче
волосся».

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

Закінчення на с. 16
Закінч

»

Оце так у 15-річної
школярки руса коса –

2 метри 35 сантиметрів!

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

Т

ЕЛЕПРОГРАМА

6
1
Номер ефективної реклами — 770-770
1 — 7 квітня

телеканалів

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! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:20 Д/ц
«Кухня По» 13:15, 14:30 РадіоДень
13:45 Д/ц «Світ дикої природи»
15:15 Т/с «Римська імперія»
16:40 Пліч-о-пліч 16:55 Д/ц
«Браво, шеф!» 18:25 Тема дня
19:25 Перший на селі 19:55 Д/ц
«Особливий загін» 21:25 UA:Спорт
22:00 Перша шпальта 22:25 Д/с
«Життя з левами» 23:00
#ВУКРАЇНІ
1+1

ПОНЕДІЛОК, 1 КВІТНЯ
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, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Галерея
Вельвет» 12:25 Д/ц «Кухня По»
13:15, 14:30 РадіоДень 13:45 Д/ц
«Світ дикої природи» 15:20 Д/ц
«Неповторна природа» 16:20 Хто в
домі хазяїн? 16:55 По обіді шоу 18:30
Спецпроект «Вибори-2019» 21:25
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 22:20
Д/с «Життя з левами» 22:50 Перша
шпальта

16+
20:00, 20:55 Т/с «Як довго я тебе
чекала»
22:50, 23:55 Т/с «Подвійне життя»

ICTV

05:00 Т/с «Відділ 44»
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:40 Служба розшуку дітей
06:25 Громадянська оборона
07:20, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05 Секретний фронт. Дайджест
11:55, 13:20 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
1+1
ШЕРШЕНЬ»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з 14:40, 16:20 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
16:50
Х/ф
«СКАЙЛАЙН 2»
1+1»
20:15 Багач-Бідняк 2
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
21:20 Т/с «Пес»
19:30 ТСН: «Телевізійна
22:25 Свобода слова
служба новин»
23:55 Х/ф «АМУЛЕТ
09:30 «Одруження наосліп»
ЗЕМЛЕМОР’Я»
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
НОВИЙ КАНАЛ
14:30 Т/с «Величне століття.
06:19, 08:00 Kids Time
Роксолана»
06:20 М/с «Майлз із майбутнього»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с «Кухня» 08:05 М/ф «Синдбад: Легенда семи
морів»
22:45 «Гроші 2019»
09:50 Х/ф «КІЛЕРИ»
ІНТЕР
11:50 Х/ф «ЦІНА БЕЗСМЕРТЯ»
14:10 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00, 16:50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ: ПІСКИ
ЧАСУ»
09.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20, 18.00, 19.00, 19:00 Ревізор. Крамниці
02.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент. Постшоу
11.10, 12.25 Х/ф
«ПОГРАБУВАННЯ» (16+) 12.00
МЕГА
Новини 14.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦЬ»
06.00 Бандитська Одеса 08.30,
15.50 «Чекай на мене. Україна»
14.00 Правда життя 09.30, 17.05
20.00, 04.10 «Подробиці» 21.00
Шалена подорож 10.15, 17.55 Дикі і
«Речдок. Особливий випадок. Чуже
багатство» 23.55 Т/с «Рідкісна група озброєні 11.10 Скептик 12.10
Україна: забута історія 13.00, 19.40
крові» (16+) 02.45 «Орел і Решка.
Речовий доказ 15.15 Бойові сили
Шопінг» 04.55 «Top Shop»
16.10, 21.45 Полювання на
УКРАЇНА
рибу-монстра 18.45, 20.50 Битва
06:30, 07:10, 08:15, 21:00 Т/с «Серце цивілізацій 22.35 Невідома Південна
Америка 23.20 Шпигунство та змови
матері»
00.10 Містична Україна 01.45
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
Телеформат
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
К-1
10:30 Місія: краса
06:30 «TOP SHOP»
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості 07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
12+
08:50 Т/с «Мисливці за реліквіями»
16:00 Історія одного злочину 16+
10:35 Х/ф «СТАТУС: ОНОВЛЕНИЙ»
18:00 Т/с «Таємниці»
12:20 «Бєдняков+1»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
13:10 «Вірю не Вірю»
23:30 Х/ф «В ПОШУКАХ
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
БУРШТИНОВОЇ
15:50 «Орел і Решка. Морський
КІМНАТИ»
сезон»
СТБ
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
06:15 Моя правда. Фаїна Раневська
07:15 Моя правда. Анатолій Папанов 17:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «ДІТОРОДНІ»
08:05 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
2+2
10:00 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»
06:00
Мультфі
л
ьми
12:35 Х/ф «МІЖ НЕБОМ І
08:00 «Помста природи»
ЗЕМЛЕЮ»
10:25, 18:15 «Спецкор»
14:30 Хата на тата 12+
11:00, 18:50 «ДжеДАІ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси 11:30, 19:25 Т/с «Опер за

викликом-4»
15:05 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»
16:30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
20:30 Т/с «Дзвонар»
21:30, 23:00 Т/с «Кістки-9»

19.00, 20.30 Новини
09.00 Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда»
09.25 Д/ф «Аромати Колумбії»
09.55 Радіодень «Життя+»
10.15 UA :Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 12.00, 17.40, 20.15, 22.45
ZIK
«Своя земля»
11.30, 13.40, 19.25, 21.50 Тема дня
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
12.15, 15.00 Лекції. Історія України
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
03.10 Історична правда з Вахтангом 12.40 Лайфхак українською
12.50 М/c» Вруміз»1, 2, 3 с.
Кіпіані 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Перші 14.05 «Розсекречена історія»
15.15 Радіодень «Модуль знань»
про головне 09.15, 10.15, 11.20,
15.55 Лекції. Українська література
12.10, 13.15, 16.15, 17.20, 18.15
в іменах
Коментарі 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 20.00 HARD з Влащенко 16.05 Т/с «Відкривай Україну»1
16.30 Д/c «Елементи»
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем 22.30 17.15 Д/ф «Українська Гельсінка» 1 ч.
18.10 Т/с «Еліза»
Гра в класику з Сергієм Рахманіним
23.30 Д/ф «Дзеркало історії» 00.00 19.50 «Пліч-о-пліч»
20.50 «Спільно»
Д/ф «Щоденники Другої світової
21.20 Д/с «В Україні»
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
22.20 Програма розслідувань
«Великі танкові битви» 01.45
«Схеми. Корупція в деталях»
Художній фільм

ТЕТ

UA: ВОЛИНЬ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Лісовий патруль»
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 Одного разу в Одесі

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
«Енеїда» 09:28 Д\ц «Аромати
Колумбії» 09:55 «Радіодень «Життя+»
10:15 «UA:Фольк» 11:05 «Ранковий
гість» 11:21 Д/ц «Своя земля» 11:34,
21:50 «Тема дня» 12:02 «Виборчий
округ» (О.Кужель) 12:15 «Двоколісні
хроніки» 12:40 Лайфхак українською
12:50 М/с «Вруміз» 13:40 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02, 17:13
«Wise cow» 15:15 Д/ц «Світ дикої
природи» 15:55 «Українська
література в іменах» 16:05
«Відкривай Україну» 16:32 Д/с
«Елементи» 17:40, 20:15 «Своя
земля» 18:10 Т/с «Еліза» 19:22
«Тема дня» (прямий ефір) 19:50
«Пліч-о-пліч» 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 «Спільно»
21:20 #ВУкраїні 22:18 «Схеми.
Корупція в деталях»

ФУТБОЛ-1
06:00 МЮ - Вотфорд. Чемпіонат
Англії
07:45, 16:05 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Рома - Наполі. Чемпіонат Італії
10:00 «Великий футбол»
11:15, 13:20, 15:25, 22:15 Топ-матч
11:30 Інтер - Лаціо. Чемпіонат Італії
13:35 Кардіфф - Челсі. Чемпіонат
Англії
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:35 Світ Прем’єр-ліги
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
18:00 Передмова до
«Челсі-Барселона» (1999
/2000). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
18:05 Челсі - Барселона. 1/4 фіналу
(1999 /2000). Золота
колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра
19:50 Барселона - Челсі. 1/4 фіналу
(1999 /2000). Золота
колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра
22:10 Післямова до
«Барселона-Челсі» (1999
/2000). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23:45 Вест Гем - Евертон. Чемпіонат
Англії

UA: РІВНЕ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с
«Кухня»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
Інтером» 09.20 Х/ф «ШОК»
(16+) 11.15, 12.25 Х/ф
«КРАСУНЯ ТА ЧУДОВИСЬКО»
13.45 «Правила виживання»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
04.10 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Чуже багатство» 23.55 Т/с
«Рідкісна група крові» (16+)
02.50 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15, 21:00,
23:30 Т/с «Серце
матері»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
СТБ
06:20 Моя правда. У головній
ролі - Сергій Іванов
07:15 Моя правда. В’ячеслав

Невинний
08:10 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:05 МастерШеф 12+
12:50 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «Як довго я
тебе чекала»
22:50, 23:50 Т/с «Любити та
вірити»

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 Свобода» 19.00
«Великий ефір Василя Зими» 21.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком 21.55
«ІТ-Документ» 22.00 «Поліцейська
хвиля» 23.00 «Pro здоров’я» з Іриною
Коваль

07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,

СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ
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,
23:10 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Галерея
Вельвет» 12:25 Д/ц «Кухня По»
13:15 РадіоДень 13:45 Д/ц
«Світ дикої природи» 14:30 52
вікенди 15:15 Т/с «Іспанська
легенда» 16:40 Пліч-о-пліч
16:55 Сильна доля 18:25 Тема
дня 19:25 Своя земля 19:55
Д/ц «Особливий загін» 21:25,
23:35 UA:Спорт 21:45 Разом
22:20 Схеми. Корупція в
деталях

ТБ

ТБ
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:15 «Загублений світ»
13:35 «Помста природи»
15:30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
18:30 23 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зоря»
20:30 Т/с «Дзвонар»

09.25 Д/ф «Аромати Колумбії»
09.55 Радіодень «Життя+»
10.15 UA :Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 12.00, 22.45 «Своя
земля»
11.35, 13.45, 19.25, 21.50
Тема дня
12.15, 15.00 Лекції. Історія
України
ZIK
12.40 Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз»
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
14.15 «Розсекречена історія»
головне. Дайджест 07.15,
ICTV
08.15, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 15.15 Радіодень «Модуль
знань»
05:40, 10:10, 13:20
17.15, 18.15 Коментарі 08.00,
Громадянська оборона 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 15.55 Лекції. Українська
література в іменах
06:30 Ранок у великому місті
19.00 Перші про головне 12.10,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
20.00 HARD з Влащенко 15.15 16.05 «Відкривай Україну»
16.30 Д/с «Елементи»
21:00 Факти
Між своїми 19.15 VOX POPULI
09:15, 19:20 Надзвичайні
21.00, 06.20 Перші про головне. 17.15 Д/ф «Кібервійни» 1 ч.
17.40 «Спільно»
новини
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
18.10 Т/с «Еліза»
13:35 Х/ф «13-Й РАЙОН»
22.30 Перші другі 23.30
19.50 Д/с «Пліч-о-пліч»
15:10, 16:20, 21:25, 22:35 Т/с
Стежками війни 00.00 Д/ф
20.15 «StopFakeNevs»
«Пес»
«Щоденники Другої світової
17:45 Т/с «Фантом»
війни: день за днем» 01.00 Д/ф 20.50 Програма розслідувань
«Наші гроші»
20:15 Секретний фронт
«Великі танкові битви» 01.45
23:30 Х/ф «13-Й РАЙОН 2:
Художній фільм 03.10 Історична 21.20 «Разом»
22.20 Новини з Майклом
ЦЕГЛЯНІ МАЄТКИ»
правда з Вахтангом Кіпіані
Щуром

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТ

06:39, 09:00 Kids Time
06:40 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:10 Х/ф «ТО ЩО,
ПРИЇХАЛИ»
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Любов на виживання 16+
23:50 Х/ф «ОТЖЕ, ВІЙНА»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «СОЛЯНА
ПРИНЦЕСА»
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 Одного разу в Одесі

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.30,
14.00 Правда життя 09.30,
17.05, 00.15 Шалена подорож
10.15, 17.55 Дикі і озброєні
11.10 Скептик 12.10 Україна:
забута історія 13.00, 19.40
Речовий доказ 15.15, 23.20
Шпигунство та змови 16.10,
21.45 Полювання на
рибу-монстра 18.45, 20.50
Битва цивілізацій 22.35
Невідома Південна Америка
01.05 Містична Україна 02.35
Таємниці кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
08:35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:10 Х/ф «ОДЕРЖИМІСТЬ»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:35, 23:05 Т/с
«Кістки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»

ФУТБОЛ-1
06:00 Фулгем - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
07:45 Кальярі - Ювентус.
Чемпіонат Італії
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Вулвергемптон - МЮ.
Чемпіонат Англії
12:10 Мілан - Удінезе.
Чемпіонат Італії
13:55 Ліверпуль - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
16:00 «Сіткорізи». Прем’єра
16:30, 18:55, 21:25 «Тур
ONLINE»
16:55 LIVE. Олександрія Шахтар. Чемпіонат
України
17:45, 20:15 Футбол Tables
19:25 LIVE. Львів - Маріуполь.
Чемпіонат України
21:45 LIVE. Ман Сіті - Кардіфф.
Чемпіонат Англії
23:45 Топ-матч
23:55 Інтер - Лаціо. Чемпіонат
Італії
UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини
09.00 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда»

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
«Енеїда» 09:28 Д/ц «Аромати
Колумбії» 09:55 «Радіодень
«Життя+» 10:15 «UA:Фольк»
11:05 «Ранковий гість»
11:21 Д/ц «Своя земля»
11:34, 21:50 «Тема дня»
12:02 «Пліч-о-пліч» 12:15
«Двоколісні хроніки» 12:40
Лайфхак українською 12:50
М/с «Вруміз» 13:40 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія»
15:02, 17:13 «Wise cow»
15:15 Д/ц «Світ дикої
природи» 15:55 «Wise cow».
(Українська література)
16:05 «Відкривай Україну»
16:32 Д/с «Елементи» 17:40
«Спільно» 18:10 Т/с «Еліза»
19:22 «Тема дня» (прямий
ефір) 19:50 #ВУкраїні 20:15
StopFake 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 «Наші
гроші» 21:20 «Разом» 22:18
#22:50 «Своя земля»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Студія Захід»
з Антоном Борковським 04.30
«#Скандали_тижня» 05.00
«Шустрова Live» 09.00 «Pro
здоров’я» з Іриною Коваль
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Коментар 22.00 «Вартові
Еспресо» 23.00 «Княжицький»

ВІВТОРОК, 2 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини
09.00 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда»
09.25 Д/ф «Аромати Колумбії»
09.55 Радіодень «Життя+»
10.15 «Сильна доля». Друга ріка
11.05 Ранковий гість
11.20 «Пліч-о-пліч»
ZIK
11.35, 13.45, 19.25, 21.50
ICTV
Тема дня
07.00, 16.00 Перші про головне.
12.00, 20.15 «Своя земля»
05:35, 20:15 Громадянська
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
12.15 Д/с «Двоколісні хроніки»
оборона
11.15, 12.10, 13.15 Коментарі
06:30 Ранок у великому місті
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 12.40 Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 15.00, 19.00 Перші про головне
14.15 «Розсекречена історія»
Факти
15.15 Між своїми 16.15 Гра Z
15.00 Лекції. Історія України
09:15, 19:20 Надзвичайні новини вогнем 17.00 Футбол.
15.15 Радіодень «Модуль
10:10 Багач-Бідняк
Прем’єр-ліга «Карпати» Львів 1+1
знань»
11:15, 13:20 Х/ф «ЦУНАМІ.
«Ворскла» Полтава 19.15 VOX
15.55 Лекції. Українська
УДАР ІЗ ГЛИБИНИ»
POPULI 20.00 Хард-ток-шоу
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
література в іменах
15:05, 16:20, 21:25, 22:35 Т/с
«DROZDOV» 21.00, 06.20 Перші
«Сніданок з 1+1»
16.00 Т/ф «Відкривай Україну»
«Пес»
про головне. Підсумки 21.40
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
Ток-шоу «Злий дім» 23.00 Вижити 16.30 Д/с «Елементи»
19:30 ТСН: «Телевізійна 17:45 Т/с «Фантом»
23:30 Х/ф «13-Й РАЙОН»
в Україні 00.00 Д/ф «Щоденники 17.15 Д/ф «Українська
служба новин»
Гельсінка» 2 ч.
Другої світової війни: день за
09:30 «Одруження наосліп»
НОВИЙ КАНАЛ
днем» 01.00 Д/ф «Великі танкові 17.40, 20.50 «В Україні»
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
18.10 Т/с «Еліза»
битви» 01.45 Художній фільм
06:39, 09:00 Kids Time
13:30 «Сімейні мелодрами»
19.50 Д/с «Спільно»
03.10 Історична правда з
06:40 М/с «Майлз із
14:30 Т/с «Величне століття.
21.20 Новини з Майклом
Вахтангом Кіпіані
майбутнього»
Роксолана»
Щуром
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
ТЕТ
22.15 Програма розслідувань
19:20 «Секретні матеріали 2019» 09:05 Т/с «Мерлін»
«Наші гроші»
06.00 ТЕТ Мультиранок
12:30 Т/с «Загублені»
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с
09.30 М/ф «Дикі предки»
15:10 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
«Кухня»
UA:
ВОЛИНЬ
11.00 Т/с «Якось у казці»
ЛІТНІЙ ТАБІР»
22:45 «Одруження наосліп 5»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
12.00, 17.00 Т/с «Рання
17:00, 19:00 Заробітчани
ІНТЕР
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
пташка»
21:00 Аферисти в мережах 16+
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу 08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 19:00
21:50 Екси 16+
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Новини 09:00 «Енеїда» 09:28
під Полтавою
23:50 Х/ф «КАБЛУЧКА
Леонідом Каневським» 07.00,
13.30, 14.30 Танька і Володька Д\ц «Аромати Колумбії» 09:55
НАМЕЙСА»
08.00, 09.00, 17.40 Новини
«Радіодень «Життя+» 10:15
15.00 Панянка-селянка
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
МЕГА
«Сильна доля» 11:05 «Ранковий
18.00 4 весілля
09.20 Х/ф «ДИКУН» 11.25,
гість» 11:21 Д/ц «Пліч-о-пліч»
06.00 Бандитський Київ 08.30, 22.00 Сімейка У
12.25 Х/ф «ФАНФАН11:34, 21:50 «Тема дня» 12:02,
14.00 Правда життя 09.30, 17.05 23.00 Одного разу в Одесі
ТЮЛЬПАН» (16+) 12.00
20:15 «Своя земля» 12:15
Шалена подорож 10.15 Дикі і
«Новини» 13.45 «Правила
ФУТБОЛ-1
«Двоколісні хроніки» 12:40
виживання» 14.50, 15.50, 16.45 озброєні 11.10, 01.45 Скептик
Лайфхак українською 12:50 М/с
06:00, 16:00 «Європейський
12.10 Україна: забута історія
«Речдок» 18.00, 19.00, 02.05
«Вруміз» 13:40 «Тема дня».
WEEKEND»
13.00, 19.40 Речовий доказ
Ток-шоу «Стосується кожного»
Сурдопереклад 14:08
06:50 Журнал Ліги чемпіонів
20.00, 04.10 «Подробиці» 21.00 15.15, 23.20 Шпигунство та
«Розсекречена історія» 15:02,
07:20 Чемпіонат Англії. Огляд
змови 16.10, 21.45 Полювання
«Речдок. Особливий випадок.
15:55, 17:13 «Wise cow» 15:15
туру
на рибу-монстра 17.55 Дикі і
Чуже багатство» 23.55 Т/с
08:15 Інтер - Лаціо. Чемпіонат Д/ц «Світ дикої природи» 16:05
«Рідкісна група крові» (16+) 02.50 озброєні 18.45, 20.50 Битва
«Відкривай Україну» 16:32 Д/с
Італії
цивілізацій 22.35 Невідома
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55
«Елементи» 17:40, 20:52
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Південна Америка 00.10
«Top Shop»
#ВУкраїні 18:10 Т/с «Еліза»
NEWS
Містична Україна
19:22 «Тема дня» (прямий ефір)
УКРАЇНА
10:20 Фулгем - Ман Сіті.
К-1
19:50 «Спільно» 20:30 Новини.
Чемпіонат
Англії
06:30, 07:10, 08:15, 21:00 Т/с
Сурдопереклад 21:20 #22:18
12:10 «Великий футбол»
06:30 «TOP SHOP»
«Серце матері»
«Наші гроші»
13:25 Сампдорія - Мілан.
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
Чемпіонат Італії
08:10 «Ух ти show»
23:00 Сьогодні
ЕСПРЕСО
15:10 Чемпіонат Італії.
08:50 Т/с «Мисливці за
09:30 Зірковий шлях
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Передмова до туру.
реліквіями»
10:30 Місія: краса
ефір Василя Зими» 02.00,
Прем’єра
10:40 Х/ф «МИСЛИВЦІ»
11:30 Реальна містика
08.00, 21.00 «Вердикт» з Сергієм
16:50 Арсенал - Ньюкасл.
12:20 «Бєдняков+1»
13:30, 15:30 Агенти
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
Чемпіонат Англії
13:10 «Вірю не Вірю»
справедливості 12+
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
18:40 Чемпіонат Італії. Огляд
16:00 Історія одного злочину 16+ 15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
«Суботній політклуб» 04.30
туру
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
18:00 Т/с «Таємниці»
«Міжнародний огляд» з Юрієм
19:35 Ювентус - Емполі.
Морський сезон»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Фізером 05.00 «Поліцейська
Чемпіонат Італії
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Україна»
хвиля» 09.00 «Мандруй своє»
Перезавантаження-3» 21:25, 23:45 Топ-матч
23:20 Без паніки
09.30 «Успішні в Україні» 09.55,
21:40 LIVE. Вулвергемптон 17:50 Т/с «Доктор Хаус»
СТБ
МЮ. Чемпіонат Англії 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
2+2
23:55 Рома - Наполі. Чемпіонат 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
05:55 Моя правда. Прокляття
10.05, 15.15 «Погода» з
Італії
06:00 Мультфільми
Валерія Золотухіна
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
08:00, 21:25, 22:55 Т/с
06:55 Моя правда. Володимир
UA:
РІВНЕ
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
«Кістки-9»
Висоцький
17.10, 18.15 Коментар 22.00
07.00
Ранкове
шоу
«Добрий
08:50
Т/с
«Ласко-кулак
Бога»
07:50 Містичні історії з Павлом
«Шустрова Live» 23.00 «Студія
ранок»
09:35, 18:15 «Спецкор»
Костіциним 16+

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:25
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея Вельвет»
12:25 Д/ц «Кухня По» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:45 Д/ц «Світ
дикої природи» 15:15 Т/с
«Іспанська легенда» 16:45
Пліч-о-пліч 16:55 UA:Фольк
18:25 Тема дня 19:25, 22:50
Спільно 20:00 Д/ц «Особливий
загін» 21:25 UA:Спорт 21:45
Наші гроші 22:20 Д/с «Життя з
левами»

09:45 МайстерШеф 12+
13:05 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «Як довго я тебе
чекала»
22:50, 23:50 Т/с «Любити та
вірити»

ТБ

10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
12:40 «Облом.UA.»
14:10 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3»
15:35 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
19:25, 20:25 Т/с «Дзвонар»

ТБ

ЧЕТВЕР, 4 КВІТНЯ
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, 23:25
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Галерея Вельвет»
10:55 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 11:50 Д/ц «Кухня По»
13:15, 14:30 РадіоДень 13:45
Д/ц «Світ дикої природи» 15:15
Т/с «Римська імперія» 16:40
Пліч-о-пліч 16:55 Концертна
програма Марії Бурмаки «Нове
та улюблене» 18:25 Тема дня
19:25 #ВУКРАЇНІ 19:55 Д/ц
«Особливий загін» 21:25
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях 22:20 Д/с «Життя з
левами» 22:50 Наші гроші

07:05 Моя правда. Реінкарнація.
Наталя Андрейченко
08:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:55 МастерШеф 12+
12:20 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «Як довго я
тебе чекала»
22:50 Х/ф «РІК ЗОЛОТОЇ
РИБКИ»

08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:00 «ДжеДАІ-2018»
11:00 «Решала»
11:55, 17:20 «Загублений світ»
13:40 «Облом.UA.»
15:45 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В
ДЖУНГЛІ»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25, 20:25 Т/с «Дзвонар»

ZIK

09.25 Д/ф «Аромати Колумбії»
09.55 Радіодень «Життя+»
10.15 «Сильна доля»
11.05 Ранковий гість
11.20, 12.00 «Пліч-о-пліч»
11.35, 13.45, 19.25, 21.50
Тема дня
12.15, 15.00 Лекції.
Історія України
12.40 Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз»
14.15 «Розсекречена історія»
15.15 Радіодень «Модуль
знань»
15.55 Лекції. Українська
література в іменах
16.00 Т/ф «Відкривай Україну»
16.30 Д/с «Елементи»
17.15 Д/ф «Кібервійни» 2 ч.
17.40 «В Україні»
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Д/с «Разом»
20.15 «Своя земля»
20.50 «Разом»
21.20 Д/с «Спільно»
22.20 Програма розслідувань
«Наші гроші»
22.45 «StopFakeNevs»

07.00, 16.00, 18.00 Перші про
ICTV
головне. Дайджест 07.15,
05:40 Громадянська оборона 08.15, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15,
06:30 Ранок у великому місті
17.15, 18.15 Коментарі 08.00,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
21:05 Факти
19.00 Перші про головне 12.10
09:15, 19:20 Надзвичайні
Гра Z вогнем 15.15 Між своїми
новини
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
1+1
10:10, 13:20 Секретний фронт 21.00, 06.20 Перші про
13:30 Х/ф «13-Й РАЙОН 2:
головне. Підсумки 21.40
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
ЦЕГЛЯНІ МАЄТКИ»
Прямим текстом 23.00
«Сніданок з 1+1»
15:05, 16:20, 21:25, 22:30 Т/с Стежками війни 23.30 Вижити в
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
«Пес»
Україні 00.00 Д/ф «Щоденники
16:45, 19:30 ТСН:
17:45 Т/с «Фантом»
Другої світової війни: день за
«Телевізійна служба
20:20 Антизомбі
днем» 01.00 Д/ф «Великі
новин»
23:30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ» танкові битви» 01.45 Художній
09:30 «Одруження наосліп»
UA: ВОЛИНЬ
фільм 03.10 Історична правда з
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
НОВИЙ КАНАЛ Вахтангом Кіпіані
07:00,
07:35, 08:05, 08:35
13:30 «Сімейні мелодрами»
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
06:29, 08:49 Kids Time
14:30 Т/с «Величне століття.
ТЕТ
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
06:30 М/с «Майлз із
Роксолана»
19:00 Новини 09:00 «Енеїда»
06.00 ТЕТ Мультиранок
майбутнього»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
09:28 Д/ц «Аромати Колумбії»
10.15 Х/ф «МАВП’ЯЧІ
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
19:20 «Секретні матеріали
09:55 «Радіодень «Життя+»
ВИТІВКИ»
08:50 Т/с «Мерлін»
2019»
10:15 «Сильна доля» (М.
12.00, 17.00 Т/с «Рання
12:30 Т/с «Загублені»
20:40 «Чистоnews 2019»
Бурмака) 11:05 «Ранковий
пташка»
15:00 Хто зверху? 12+
20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Т/с
гість» 11:21 Д/ц «Пліч-о-пліч»
21:00 Аферисти в мережах 16+ 13.00, 14.00, 20.00 Одного
«Кухня»
11:34, 21:50 «Тема дня»
разу під Полтавою
22:00 Хто проти блондинок 12+
22:30 «Право на владу 2019»
13.30, 14.30 Танька і Володька 12:02, 20:15 «Своя земля»
МЕГА
ІНТЕР
12:15 «Двоколісні хроніки»
15.00 Панянка-селянка
12:40 Лайфхак українською
05.25, 22.10 «Слідство вели... з 06.00 Бандитський Київ 07.50, 18.00 4 весілля
12:50 М/с «Вруміз» 13:40
22.00 Сімейка У
14.00 Правда життя 09.30,
Леонідом Каневським» 07.00,
«Тема дня». Сурдопереклад
23.00 Одного разу в Одесі
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 17.05, 00.15 Шалена подорож
14:08 «Розсекречена історія»
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером» 10.15, 17.55 Дикі і озброєні
ФУТБОЛ-1
15:02, 17:13 «Wise cow» 15:15
11.10 Скептик 12.10 Україна:
09.20 Х/ф «МАНІЯ
Д/ц «Світ дикої природи»
06:00 Вулвергемптон - МЮ.
забута історія 13.00, 19.40
ВЕЛИЧНОСТІ» 11.30, 12.25
15:55 «Wise cow». (Українська
Чемпіонат Англії
Х/ф «ВІСЛЮЧА ШКІРА» 13.45 Речовий доказ 15.15, 23.20
література) 16:05 «Відкривай
07:45 «Сіткорізи»
Шпигунство та змови 16.10,
«Правила виживання» 14.50,
Україну» 16:32 Д/с
08:15 Рома - Фіорентина.
21.45 Полювання на
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00,
«Елементи» 17:40 #ВУкраїні
Чемпіонат Італії
19.00, 02.05 Ток-шоу «Стосується рибу-монстра 18.45, 20.50
18:10 Т/с «Еліза» 19:22 «Тема
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Битва цивілізацій 22.35
кожного» 20.00, 04.10
дня» (прямий ефір) 19:50
NEWS
Невідома Австралія 01.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
«Разом» 20:30 Новини.
10:25, 20:40 Олександрія Містична Україна 02.30 Квітка
Особливий випадок. Чуже
Сурдопереклад 20:52 Д/ф
Шахтар. Чемпіонат
Цісик 03.00 Таємниці дефіциту
багатство» 23.55 Т/с «Рідкісна
«Січ» 21:20 «Спільно» 22:18
України
група крові» (16+) 02.50 «Орел і 05.05 Жертви краси
«Наші гроші» 22:45 StopFake
12:10 Ман Сіті - Кардіфф.
Решка. Шопінг» 04.55 «Top
К-1
Чемпіонат Англії
Shop»
ЕСПРЕСО
13:55 Мілан - Удінезе.
06:30 «TOP SHOP»
УКРАЇНА
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Чемпіонат Італії
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
ефір Василя Зими» 02.00,
16:05 Львів - Маріуполь.
06:30, 07:10, 08:15, 21:00, 23:30 08:10 «Ух ти show»
08.00 «Вердикт» з Сергієм
Чемпіонат України
09:00 Т/с «Мисливці за
Т/с «Серце матері»
17:55 Чемпіонат Англії. Огляд Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
реліквіями»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
туру. Прем’єра
10:40 Х/ф «СВІДОК НА
19:00, 23:00 Сьогодні
«Княжицький» 04.30, 23.30
18:50 Ліверпуль - Тоттенгем.
ВЕСІЛЛІ»
09:30 Зірковий шлях
«Поліцейська хвиля» 05.00,
Чемпіонат Англії
12:20 «Бєдняков+1»
10:30 Місія: краса
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд 09.30 «Вартові Еспресо»
13:10 «Вірю не Вірю»
11:30 Реальна містика
09.00, 23.00 «Шустрова Live»
туру
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:30, 15:30 Агенти
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
23:45 Емполі - Наполі.
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
справедливості 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Чемпіонат Італії
Морський сезон»
16:00 Історія одного злочину
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
16+
UA:
РІВНЕ
«Погода» з Наталкою Діденко
Перезавантаження-3»
18:00 Т/с «Таємниці»
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
07.00 Ранкове шоу «Добрий
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
19:50 Ток-шоу «Говорить
14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
ранок»
Україна»
2+2
18.25 Коментар 18.15
07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
«Агро-Експрес» 21.00
СТБ
17.00, 19.00, 20.30 Новини
06:00 Мультфільми
«Політклуб Віталія
09.00 Кулінарно-літературне
08:00, 21:25, 22:55 Т/с
06:10 Моя правда. Інокентій
Портникова»
шоу «Енеїда»
«Кістки-9»
Смоктуновський

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 5 КВІТНЯ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «#Гуднайт_клаб»
23:20 «Ліга сміху 2018»

23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:00 Реальна містика
13:00, 15:30 Т/с «Із минулого з
любов’ю»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:20 Слідами

СТБ
05:35, 18:00 Хата на тата 12+
10:00 Холостяк 16+
12:50 Х/ф «МАЧУХА»
15:15 Х/ф «В ЛІЖКУ З
ВОРОГОМ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:00, 22:50 Холостяк 12+

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
11:00, 13:20, 22:45 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
15:05, 16:20, 17:40 Т/с «Пес»
20:10, 21:30 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Ревізор. Крамниці
07:40 Т/с «Містер Хутен і леді
Олександра»
15:10 Хто зверху? 12+
19:00 Імпрув шоу 16+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:10 Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ
ПО-ІТАЛІЙСЬКИ»

08:10 «Ух ти show»
08:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:40 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
12:20 «Бєдняков+1»
13:10 «Вірю не Вірю»
15:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:50, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження-3»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Кістки-9»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:15 «Загублений світ»
13:30 Відеобімба
15:50 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3»
19:25 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
ВІСЬ ЗЛА»
21:15 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
23:00 Х/ф «ХИЖАК»

ZIK

07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
ІНТЕР
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Перші
про головне 12.10 HARD з
05.25, 22.15 «Слідство вели... з
Влащенко 15.15 Між своїми
Леонідом Каневським» 07.00,
19.15 VOX POPULI 20.00 FACE 2
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
МЕГА
FACE з Тетяною Даниленко 21.00
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
06.00 Бандитська Одеса 08.30, Перші про головне. Підсумки
09.20 Х/ф «АВАНТЮРИСТИ»
21.30 Політичне ток-шоу «Народ
14.00
Правда
життя
09.30,
00.15
11.20, 12.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАНЕ
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
Шалена подорож 10.15, 18.00
КОХАННЯ» 13.45 «Правила
Другої світової війни: день за
Дикі і озброєні 11.10 Скептик
виживання» 14.50, 15.50, 16.45,
днем» 01.00 Д/ф «Великі танкові
12.10 Україна: забута історія
00.00 «Речдок» 18.00, 02.30
битви» 01.45 Художній фільм
13.00, 19.40 Речовий доказ
Ток-шоу «Стосується кожного»
15.15, 23.20 Шпигунство та змови 03.30 Історична правда з
20.00 «Подробиці тижня» 21.00
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift
16.10, 21.45 Полювання на
Ток-шоу «Подробиці вибору»
06.30 Європа у фокусі
рибу-монстра 17.05 Невідома
04.15 «Школа доктора
Південна Америка 18.50, 20.50
Комаровського. Невідкладна
ТЕТ
Битва цивілізацій 22.35 Невідома
допомога» 04.45 «Top Shop»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
Австралія
01.00
Містична
Україна
05.15 Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ»
10.15 Х/ф «КРАСУНЯ Й
02.30 Бандитський Київ
УКРАЇНА
ЧУДОВИСЬКО»
К-1
12.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
06:30, 07:10, 08:15 Т/с «Серце
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
06:30 «TOP SHOP»
матері»
під Полтавою
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 07:45 М/с «Гарфілд Шоу»

13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА (2015)» (16+)
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ» (16+)
23.00 Х/ф «ВІРУС КОХАННЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Львів - Маріуполь.
Чемпіонат України
08:10 Аталанта - Болонья.
Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Ліверпуль - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
12:10 Емполі - Наполі. Чемпіонат
Італії
13:55 Олександрія - Шахтар.
Чемпіонат України
16:00 Рома - Фіорентина.
Чемпіонат Італії
17:45 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
18:40 Ман Сіті - Кардіфф.
Чемпіонат Англії
20:30 Світ Прем’єр-ліги
21:00 Чемпіонат Англії. Огляд туру
21:55 LIVE. Саутгемптон Ліверпуль. Чемпіонат
Англії

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Новини
09.00 Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда»
09.25 Д/ф «Аромати Колумбії»
09.55 Радіодень «Життя+»
10.15 UA :Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 21.20 «Своя земля»
11.35, 13.45, 19.25, 21.50
Тема дня
12.00, 20.15 «Пліч-о-пліч»
12.15 Д/с «Двоколісні хроніки»
12.40, 22.45 Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз»
14.15 «Розсекречена історія»
15.00 Лекції. Історія України
15.15 Радіодень «Модуль знань»
15.55 Лекції. Українська
література в іменах
16.05 «Відкривай Україну»
16.30 Д/с «Елементи»

СУБОТА, 6 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
07:25 Блюдо честі 12+
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30, 08:25 Т/с «Як довго я тебе чекала»
19:00 МайстерШеф .
07:10, 08:10, 09:10 Доброго ранку,
Професіонали 12+
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини 09:30 Країна на смак
ICTV
10:40 Хто в домі хазяїн? 11:05 Д/ц
«Погляд зсередини» 12:05 Сильна 05:45 Скарб нації
05:55 Еврика!
доля 13:05 Х/ф «ГРОЗОВИЙ
ПЕРЕВАЛ» 14:25 Д/ц «Мальовничі 06:00, 12:45, 18:45 Факти
06:25 Більше ніж правда
села» 15:00 По обіді шоу 16:00
08:00 Я зняв!
Спільно 16:35 Своя земля 17:00
09:50 Дизель-шоу 12+
Д/ц «Особливий загін» 18:00 Т/с
11:05, 11:55 Особливості
«Римська імперія» 19:30 Д/ц
національної роботи
«Мегаполіси» 19:55 Д/с «Дивовижні
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
міста світу» 21:25 Розсекречена
13:20 Т/с «Пес»
історія 22:25 Д/ц «Подорож
16:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
відкритим космосом»
19:10 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 2»
1+1
21:25 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 3:
ПОМИРАТИ З ПІСНЕЮ»
06:00, 23:40 «Світське життя 2019»
23:55 Х/ф «ШВИДШЕ КУЛІ»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
НОВИЙ КАНАЛ
10:00, 11:10 «Світ навиворіт - 6»
13:00, 14:15, 15:25 «Світ навиворіт 06:00, 08:00 Kids Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
- 5»
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
08:05 Таємний агент
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
09:10, 11:10 Подіум
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
13:00 Імпрув шоу 16+
новин»
15:00 Хто зверху? 12+
20:15 «Чистоnews 2019»
17:00 М/ф «Альоша Попович і
20:25 «Українські сенсації 2019»
Тугарин змій»
ІНТЕР
18:30 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН І
ВИКРАДАЧ
07.00 «Чекай на мене. Україна»
БЛИСКАВОК»
08.50 «Слово Предстоятеля» 09.00
21:00 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН:
«Шість соток» 10.00 «Готуємо
МОРЕ ЧУДОВИСЬК»
разом. Випічка» 11.00 Х/ф
23:00 Х/ф «СОННА ЛОЩИНА»
«РОЗМАХ КРИЛ» 12.45 Х/ф
«ЕКІПАЖ» 15.45 Т/с «Прекрасна
МЕГА
Рані» 20.00, 04.20 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий сезон» 06.00 Бандитський Київ 08.00,
22.20 «Бенефіс Ірини Аллегрової» 00.35 Містична Україна 08.45,
18.35 Брама часу 10.20
01.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА
Шпигунство та змови 12.10
ПІДЛОСТІ» (16+) 02.35 Х/ф
«ДРУГОРЯДНІ ЛЮДИ» 04.50 Х/ф Китайські першопрохідці 14.10
Справжня історія золота 15.05
«БЕЗ СИНА НЕ ПРИХОДЬ!»
Шалена подорож 15.50 Невідома
УКРАЇНА
Південна Америка 16.50 Невідома
Австралія 17.45 Полювання на
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
рибу-монстра 21.00 Британія: міфи
07:30, 15:20 Т/с «Серце матері»
та легенди 21.55 Втрачена фреска
16:00, 20:00 Т/с «Не смій мені
да Вінчі 22.50 Куля для Кеннеді
казати «Прощавай!»
23.40 Битва цивілізацій 01.25
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
Аджимушкай. Підземелля смерті
23:00 Т/с «Мій»
02.15 Майор «Вихор» 03.05
СТБ
Запрограмовані долі 03.55
Прокляття скіфських курганів 04.40
05:50, 16:15, 22:55 Хата на тата
Легендарні замки Закарпаття

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:00 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»

20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «ЛЮБОВ ДЛЯ
БІДНИХ»

СТБ
05:30, 07:45, 09:55 Хата на тата
12+
06:45 Холостяк. Як вийти заміж
12+
09:00 Страва честі 12+
15:05 МайстерШеф.
Професіонали 12+
19:00, 19:55 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
06:25 Антизомбі
08:05 Т/с «Відділ 44»
12:05, 13:00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК»
12:45, 18:45 Факти
14:00 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 2»
16:15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 3:
ПОМИРАТИ З ПІСНЕЮ»
20:30 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 4»
23:00 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 5:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, ЩОБ
ПОМЕРТИ»

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 Стендап-шоу
ІНТЕР
07:00, 08:00 Kids Time
06.10 Х/ф «ФОРМУЛА КОХАННЯ» 07:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
08.00 «уДачний проект» 09.00
08:05 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел і
09:50 Х/ф «СОННА ЛОЩИНА»
Решка. Морський сезон 3» 12.10
«Орел і Решка. Перезавантаження. 11:50 М/ф «Зубна фея»
3 сезон» 13.00 «Крутіше всіх. Новий 13:50 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин змій»
сезон» 15.00 Д/п «Життя» 16.00
15:20 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН І
Т/с «Плата за порятунок» (12+)
ВИКРАДАЧ
20.00 «Подробиці» 20.30 Д/п
БЛИСКАВОК»
«Пліснява» 22.00 Х/ф «ГРОШІ
18:00
Х/ф
«ПЕРСІ ДЖЕКСОН:
ДЛЯ ДОЧКИ» 23.45 «Речдок»
МОРЕ ЧУДОВИСЬК»
УКРАЇНА
20:00 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
06:30 Сьогодні
ВІДЬОМ»
07:30 Зірковий шлях
22:00 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
09:10 Т/с «Не смій мені казати
ВІДЬМАМИ»
«Прощавай!»
13:10 Т/с «Соломонове рішення»
МЕГА
17:00, 21:00 Т/с «Торкнутися до
06.00
Бандитська
Одеса 08.15,
серця»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 00.45 Містична Україна 09.05,
18.30 Брама часу 10.45 Великі
Панютою

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 «Енеїда» 09:28 Д/ц
«Аромати Колумбії» 09:55
«Радіодень «Життя+» 10:15
«UA:Фольк» 11:05 «Ранковий
гість» 11:21 Д/ц «Своя земля»
11:34, 21:50 «Тема дня» 12:02,
20:15 «Пліч-о-пліч» 12:15
«Двоколісні хроніки» 12:40, 22:45
Лайфхак українською 12:50 М/с
«Вруміз» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02,
17:13 «Wise cow» 15:15 Д/ц «Світ
дикої природи» 15:55 «Wise cow».
(Українська література) 16:05
«Відкривай Україну» 16:32 Д/с
«Елементи» 17:40 #ВУкраїні
18:10 Т/с «Еліза» 19:22 «Тема
дня» (прямий ефір) 19:50
«Спільно» 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 «Схеми.
Корупція в деталях» 21:20 «Своя
земля» 22:18 «Букоголіки»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 04.30,
08.05 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30,
09.30 «Поліцейська хвиля» 04.00
«Шустрова Live» 08.00
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
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 21.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 22.00
«#Скандали_тижня» 23.00
«Вартові Еспресо» 23.30
«Мандруй своє»

ТБ
05.20 Легендарні замки України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд шоу»
08:10 «Дай лапу»
09:00 «Ух ти show»
10:00 М/с «Земля до початку
часів»
11:20 М/ф «Альфа і Омега: Зубата
братва»
13:00 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
14:45 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»
08:50 ДжеДАІ. Дайджест 2017
09:45 «Загублений світ»
13:35 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
15:10 Т/с «Ласко-кулак Бога»
16:55 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
КОЛУМБІЯ»
18:40 Х/ф «КОМАНДА ВІСІМ: У
ТИЛУ ВОРОГА»
20:20 Х/ф «ДЖОН ВІК»
22:10 Х/ф «ХИЖАК-2»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі
10.00 Перша передача 10.35,
22.35, 03.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
Ток-шоу «Злий дім» 14.00 Гра в
класику 15.00 Між своїми 15.45
Сім чудес України 16.00, 17.15
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
17.00, 19.00 Перші про головне
18.45 Місто 19.20 VOX POPULI
20.00 Докаz 21.00 Деталі 22.00
Стежками війни 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової війни:
день за днем» 01.00 Д/ф «Великі
танкові битви» 01.45 Художній
фільм 06.00 Євромакс 06.30
Завтра вже сьогодні

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Діномама»

12.35 Х/ф «МАВП’ЯЧІ ВИТІВКИ»
14.15 4 весілля
17.15 М/ф «Ліно»
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Танька і Володька

21.00 Т/с «Монро»
21.50 Букоголіки
22.20 «Музлов» з Л. Морозовою

UA: ВОЛИНЬ

07:00 «Додолики» 07:10 М/с
ФУТБОЛ-1
«Вруміз» 07:26 М/с «Принцеса
06:00, 08:00, 15:30, 17:55, 18:40,
Сісі» 07:50 «Світ навколо» 08:00
20:55, 23:25 Топ-матч
«Ранок «Нової Волині» 09:30
06:10 Рома - Фіорентина.
«Країна на смак» 10:25 Д/ц
Чемпіонат Італії
«Аромати Греції» 10:51 UA:Фольк
08:10 Ман Сіті - Кардіфф.
11:40 «Хто в домі хазяїн?» 12:12
Чемпіонат Англії
Д/ц «Мегаполіси» 12:46
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS Радіодень «Модуль знань» 13:25
10:25 Чемпіонат Англії. Передмова «Українська читанка» 13:40 «Тема
до туру. Прем’єра
дня». Сурдопереклад 14:06
10:55 Львів - Маріуполь. Чемпіонат «Розсекречена історія» 15:02
України
«Wise cow» 15:15 «Радіодень.
12:45 Чемпіонат Італії. Огляд туру Книжкова лавка» 16:10, 18:45,
13:40 Саутгемптон - Ліверпуль.
20:50, 22:45 Лайфхак українською
Чемпіонат Англії
16:31 Д/с «Елементи» 17:00
15:55 LIVE. Парма - Торіно.
«Сильна доля» 17:53 UA:Фольк
Чемпіонат Італії
19:00 Новини 19:13 «Люди»
16:45, 19:45 Футбол Tables
19:22 «Вечір на Суспільному»
18:10 Світ Прем’єр-ліги
19:50 «Своя земля» 20:18 «Нова
18:55 LIVE. Ювентус - Мілан.
енциклопедія Поділля» 20:24
Чемпіонат Італії
#ВУкраїні 21:00 Т/с «Монро»
21:25 LIVE. Сампдорія - Рома.
21:50 «Букоголіки» 22:18
Чемпіонат Італії
МузLove з Любою Морозовою
23:40 Олімпік - Десна. Чемпіонат
ЕСПРЕСО
України
00.00 «Великий ефір Василя
UA: РІВНЕ
Зими» 02.00, 07.00 «Політклуб
07.00 М/с «Принцеса Сісі»
Віталія Портникова» 03.30, 05.30
08.00 Ранкове шоу «Добрий
«Ваша Свобода» 04.00, 11.05,
ранок»
23.00 Авторська програма «Ч/Б
09.30 «Країна на смак»
шоу» 05.00, 06.30, 16.30
10.25 Документальний цикл
«#Скандали_тижня» 06.00, 13.30
«Аромати Греції»
«Вартові Еспресо» 08.30
10.55, 17.55 UA :Фольк
«Поліцейська хвиля» 09.00
11.40 «Хто в домі хазяїн»
«Культ:Експрес» з Марією
12.10 Д/с «Мегаполіси»
Бурмакою 09.30 «Мандруй своє»
12.45 Радіодень. «Модуль знань» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
13.25 Українська читанка
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
13.40 Тема дня
НОВИНИ 10.05 «Pro здоров’я» з
14.10 «Розсекречена історія»
Іриною Коваль 12.10, 14.05,
15.00 Лекції
15.10, 17.05, 18.10 Коментар
15.05 Радіодень «Книжкова лавка» 13.05, 21.00 «Міжнародний
16.10, 18.50, 20.50, 22.45 Лайфхак огляд» з Юрієм Фізером 14.30
українською
«Успішні в Україні» 15.30 «Суботнє
16.30 Д/с «Елементи»
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
17.00 Сильна доля
«Людина і право» з Борисом
19.00 Новини
Захаровим 19.05 «Суботній
19.15 «Люди»
політклуб» 20.00 «Політичний
19.20 «Суботня тема»
МаринаД» 21.30 «Шустрова Live»
19.50 «Своя земля»
22.00 «Студія Захід» з Антоном
20.15 Нова енциклопедія Поділля Борковським
20.25 «В Україні»

ТБ

НЕДІЛЯ, 7 КВІТНЯ
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 09:40 Х/ф
«ВЕРОНІКА» 11:15 Д/ц
«Суперчуття» 12:00 Д/ц «Кухня По»
13:05 Д/ц «Неповторна природа»
13:40 Пліч-о-пліч 13:55 #ВУКРАЇНІ
14:20 Перший на селі 14:55
UA:Фольк 16:00 Країна на смак
17:00 Д/ц «Особливий загін» 18:00
Т/с «Римська імперія» 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 19:55 Д/с «Дивовижні
міста світу» 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром 21:55
Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 23:00 Д/ц «Мальовничі
села»

17.15 Д/ф «Люди Х. Генна
інженерія»
17.40 « В Україні»
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 « Спільно»
20.50 Програма розслідувань
«Схеми. Корупція в
деталях»
22.20 «Букоголіки»

танкові битви 12.25 Британія: міфи
та легенди 13.20 Втрачена фреска
да Вінчі 14.15 Куля для Кеннеді
15.05 Шалена подорож 15.50
Невідома Австралія 17.40
Полювання на рибу-монстра 21.00
Справжня історія золота 21.55
Китайські першопрохідці 23.50
Битва цивілізацій 01.35 Теорія
Змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:45 М/с «Земля до початку часів»
10:35 Х/ф «КОСМІЧНІ ВОЇНИ»
12:15 Х/ф «СВІДОК НА ВЕСІЛЛІ»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
07:55 «Зловмисники»
11:05 «Шалені перегони»
13:50 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»
15:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
17:30 Х/ф «В ТИЛУ ВОРОГА:
ВІСЬ ЗЛА»
19:15 Х/ф «АТАКА НА
КОРОЛЕВУ»
21:00 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15 VOX POPULI 08.05
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
09.00 Докаz 10.00, 22.00 Перша
передача 10.30 Стежками війни
11.00 Перші другі 12.00, 20.10 Гра
Z вогнем 12.50, 03.10 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 13.25
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 14.20
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
17.00, 19.00 Перші про головне
17.15 Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 18.40 Сім чудес
України 19.20 HARD з Влащенко
21.00 Деталі 22.35 Вижити в
Україні 23.00, 01.45 Художній
фільм 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за днем»
01.00 Д/ф «Великі танкові битви»
06.20 Перші про головне.
Підсумки

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Марко-Макако»
12.15 Х/ф «КРАСУНЯ Й
ЧУДОВИСЬКО»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ» (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Танька і Володька

атлантів
19.00 «Своя земля»
19.25 «Разом»
19.55 «Спільно»
20.25 «В Україні»
21.00 Т/с «Монро»
22.15 «Музлов» з Л. Морозовою

UA: ВОЛИНЬ

07:00 «Казки, перевірені часом».
Художній фільм «Пастка для котів»
ФУТБОЛ-1
08:30 «Ранок «Нової Волині» 09:28
Д/ц «Аромати Греції» 09:55, 17:53
06:00 Парма - Торіно. Чемпіонат
UA:Фольк 10:50 «Країна на смак»
Італії
11:40 «Хто в домі хазяїн?» 12:12
07:45, 12:55 Світ Прем’єр-ліги
Д/ц «Мегаполіси» 12:46 Радіодень
08:15 Вулвергемптон - МЮ.
«Модуль знань» 13:25 «Українська
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 21:00 Футбол NEWS читанка» 13:40 «Вечір на
Суспільному» (сурдопереклад)
10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
14:06 «Розсекречена історія»
Прем’єра
10:55 Чорноморець - Арсенал-Київ. 15:02 «Wise cow» 15:15
«Артефакти. Спіймай легенду»
Чемпіонат України
15:40, 21:50 «Букоголіки» 16:10,
12:45, 15:25, 15:55 Топ-матч
22:45 Лайфхак українською 16:31
13:25 LIVE. Фіорентина Д/с «Елементи» 17:00 «Сильна
Фрозіноне. Чемпіонат
доля» 18:45 «Загадки чернівецьких
Італії
атлантів» 19:00 «Своя земля»
14:15, 17:45 Футбол Tables
19:23 «Разом» 19:50 «Спільно»
16:15, 18:55 «Студія LIVE»
20:18 #ВУкраїні 20:50 «Населена
16:55 LIVE. Шахтар - Динамо. 1/4
земля» 21:00 Т/с «Монро» 22:18
фіналу. Кубок України
19:25 Сампдорія - Рома. Чемпіонат МузLove з Любою Морозовою
Італії
ЕСПРЕСО
21:20 «Великий футбол»
00.00,
03.00,
08.30, 20.00
23:00 Львів - Зоря. 1/4 фіналу.
«Політичний МаринаД» 01.00,
Кубок України
23.00 «Поліцейська хвиля» 01.30,
UA: РІВНЕ
16.30 «Шустрова Live» 02.00, 06.30,
11.05, 18.05 «Суботній політклуб»
07.00 Казки, перевірені часом
04.00 «Політклуб Віталія
08.30 Ранкове шоу
Портникова» 05.30 «Вартові
09.30 Д/ф «Аромати Греції»
Еспресо» 06.00 «Суботнє інтерв’ю»
09.55, 17.50 UA :Фольк
з Радіо Свобода 07.20
10.50 Країна на смак
«Агро-Експрес» 07.30 «Pro
11.40 «Хто в домі хазяїн»
здоров’я» з Іриною Коваль 09.30
12.10 Д/с «Мегаполіси»
12.40 Нова енциклопедія Поділля «Мандруй своє» 10.00, 11.00,
12.45 Радіодень. «Модуль знань» 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.10, 22.00
13.25 Українська читанка
«Княжицький» 12.10, 14.05, 15.10,
13.40 Тема дня
16.05, 17.05 Коментар 13.05
14.10 «Розсекречена історія»
«Студія Захід» з Антоном
15.00 Лекції
15.15 Артефакти. Спіймай легенду Борковським 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30 «Міжнародний
15.40, 21.50 Букоголіки
огляд» з Юрієм Фізером 19.00
16.10, 20.50, 22.45 Лайфхак
Авторська програма «Ч/Б шоу»
українською
21.00 «Світ цього тижня» 23.30
16.30 Д/с «Елементи»
«Страсна п’ятниця студента»,
17.00 Сильна доля
передача з циклу «Метанойя»
18.45 Загадки чернівецьких

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Особливий випадок

n СтопКАДР

І чорний світ любов зробила
кольоровим
Юлія МУЗИКА

«НУ ХТО ЩЕ ХОДИТЬ
ІЗ ДРУЖИНОЮ ВЕСЬ ЧАС
ПІД РУКУ?»

Обдарований музикант і механік, дбайливий господар, люблячий чоловік, син і брат через
відшарування сітківки 10 років
тому раптово осліп.
— Все тоді помінялося —
життя, думки. Було дуже важко,
образливо. Раніше жив музикою, а тоді навіть не міг її слухати, — згадує чоловік. — Та життя продовжувалось, нічого вже
не можна було змінити. Я й поду-

Фото із сімейного архіву ШОЛОМІВ.

Дивовижна історія незрячого
життєлюба Віктора
Шолома із села Кам’януха
Маневицького району

помацки відремонтує. І скутер
підрихтує, моторне масло поміняє, — розповідає Юлія.
Навпроти будинку Шоломів — ставочок, званий Долиною.
— Вже з того ставка «лякало»
було, в мулі й очереті тільки вужі
водилися, — розповідає чоловік. — Дуже хотілося розчистити
водойму. Дякую і односельцям,
усім небайдужим з інших сіл
і міст, що два роки тому підтримали мою ідею і допомогли грошима й стараннями.
Тепер ставок чистий і зариблений. Завзяті рибалки вудками
виловлюють і двокілограмових
коропів, товстолобів, амурів і канадських сомиків.
— Навіть мені пощастило
спіймати кілька величеньких коропів, — усміхається Юлія і додає: — Чоловік взимку сам ходив на ставок сокирою ополонки
робити, аби риба не загинула.
Стежить, щоб водойма не заросла очеретом, з Володею Будем
та Сашком Пилипчуком вчасно
його скошують. Посадили біля
очищеного ставочка рядок вишень, які минулоріч уже порадували першими ягідками. А взимку ставок був місцем сільських
забав — на льоду встановили
крутилку із 15-метровою жердкою, де розважались і діти, й дорослі.
Аж дух перехопило, коли
побачила, як незрячий чоловік
прудко й легко збігає вниз східцями, тримаючи під руку дружину. «У селі й досі дехто не вірить, що він абсолютно нічого
не бачить», — каже Юлія.
Попри всі труднощі, подружжя Шоломів — життєрадісні й оптимістичні люди. Всюди
разом: і в селі, і в Маневичах,
і по Києву в метро їздили.
— До незрячого життя
не звикнути, та можна навчитися
радіти з того, що маєш, — міркує Віктор, а про кохану дружину з ніжністю в голосі додає: —
Завжди пам’ятатиму її такою,
як десять років тому. n

то в холодильнику щось обов’язково налапає.
А Юлія пригадує:
— Виходить взимку зрання,
бере лопату й розчищає доріжку.
«Вітю, звідки ти знаєш, що сніг
нападав?» — питаю, а він: «І сам
не знаю — ніби по запаху», —
розповідає дружина, а чоловік
пояснює:
— Коли втратив зір, почав
більше відчувати світ: кожна
пора року має свій запах — снігу,
дощу, молодої трави, розпеченої
землі…
Віктор завжди в курсі всіх подій, бо слухає телевізор, аудіо-

До незрячого життя не звикнути, та можна
« —навчитися
радіти з того, що маєш, — міркує
Віктор, а про кохану дружину з ніжністю в голосі
додає: — Завжди пам’ятатиму її такою, як десять
років тому.

»
«Завжди пам’ятатиму її такою, як десять років тому».

продавав. Яких тільки не було —
«Мінськ», «Восход», «ИЖ», «МТ».
— І зараз, коли мій велосипед
поламається, то Вітя його нав-

— У селі жартували, що міняю їх, як циган коней. А я любив
мати справу із залізом: купував
мотоцикли, ремонтував і знову

«… У СЕЛІ Й ДОСІ ДЕХТО
НЕ ВІРИТЬ, ЩО ВІН
АБСОЛЮТНО НІЧОГО
НЕ БАЧИТЬ»

За освітою Віктор бібліотекар, закінчив Луцьке культосвітнє
училище. «У групі було 25 дівчат
і я», — згадує. Працював шкільним бібліотекарем, завідувачем
клубу в селі Кам’януха. Він музикант-самоучка, грав на різних
інструментах: ударних, бас-гітарі, клавішних, писав і виконував
пісні, на весіллях грав не лише
у своєму районі, а й у Любешівському, на Рівненщині. Минулого літа співав на одруженні
племінниці. А ще, згадує Віктор,
з дитинства не мислив життя без
мотоциклів:

ніхто

ТАК
не КОХАВ
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«Все-таки він був
на рибалці, а я його
сковорідкою з порога…»
Фото pikfox.com.

Так
охарактеризував
цю світлину
Сергій Киричик
із міста Рожище
Волинської області
і заслужено
отримає за свій
підпис від нас
250 гривень!
І ви теж маєте
шанс здобути
такі гроші — для
цього тепер треба
помізкувати
над підписом
до поданої
нами світлини
із козачком
Кожен учасник може запропонувати до 8 квітня будьяку кількість варіантів і надіслати їх на адресу: 43025,
просп. Волі,13, м. Луцьк, «Читанка для всіх», або на електронну — chytanka77@gmail.com.
Не забудьте вказати свої дані, щоб отримати 250 гривень
призових!

Перебіг
і підсумки
конкурсу —
у новому
виданні від

volyn.com.uaa

Читайте у березневому випуску
нашого місячника

Ціна 5 грн

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Аномальний сім’янин
Микола Вересень:

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Фото 1plus1.ua.

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

Аномальний сім’янин
Микола Вересень: «СВОБОДА
– ЦЕ ЯК ПЕРШИЙ СЕКС»

l ЗІРКА Як дружина

«СВОБОДА — ЦЕ ЯК
ПЕРШИЙ СЕКС»
с. 3—5

Євгена Кошового
(обоє на фото) зуміла
побороти у доньки
«зіркову» хворобу
і чому відомий актор
свій дім називає
гаремом

»

с. 10—11

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

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!

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

Номер вже у продажу
»
с. 7—9

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

Легендарна Шерон Стоун:
«Так, я старію, але насолоджуюсь
цим процесом»
с. 10

23 березня
2019 року №3 (5)
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корисні
ко
орисні поради

Фото pinterest.com.

МегаУКРАЇНОБОТ
Ірина Геращенко:

«Я оберігаю своє
приватне життя»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА
Мати такого
бійця в своїй
команді — мрія
не одного Президента.
ден
нта.
Але що пов’язує Ірину
Іринуу
Геращенко з кіпрськими
рським
ми
компаніями та чому
ому
вона сама покликала
кала
журналістів у прихований
ихован
ний
маєток поблизу Києва?
Києваа?
с. 5—7

Фото mediananny.com.

Хто повинен платити
за встановлення
няя
індивідуальногоо
газового
лічильника?
с. 9

»

Картопля смачна і рожева,
і фіолетова. Але як
правильно її посадити?

l ЛЮДИНА І ЗАКОН

Передплатіть —
не пошкодуєте!

Передплатний індекс місячника «Так ніхто не кохав»: 60779.

»

Читанка
для всіх

«Газети
Волинь» —
«ЧИТАНКА
ДЛЯ ВСІХ»!

«Таких як
Еціо, – один на
мільйон»

»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

плеєр, телефоном спілкується
з рідними, особливо із сестрою
Юлею. Телефон має кнопковий,
запам’ятовує всі номери, аби когось про допомогу не просити.
— Мало того, що Вітя впізнає
за голосом усіх односельців,
то ще й знає за звуком, хто саме
їде машиною чи мотоциклом, —
з усмішкою додає Юлія.

Фото pl.com.ua.

мав: можу ходити, думати, працювати й говорити, зрозумів, що
хоч і не бачу цього білого світу,
не варто впадати у паніку — буває людям і гірше.
Подружжя Віктора і Юлії Шоломів разом зустріло двадцяту
весну. Понад десять років, відколи чоловік втратив зір, очі дружини стали і його очима. «Є в цьому
і свої плюси, — усміхається Віктор. — Ну хто ще ходить із дружиною весь час під руку?»
— Вітя все сам помаленьку
в господарстві робить — дров
наріже, нарубає, наносить, натопить у хаті. Живність допоможе
погодувати, — каже Юлія, зауважуючи, що в її чоловіка скрізь порядок. — Зрізав недавно аличу,
то й гіллячки чистенько позбирав, у пучечки зв’язав і в грубці
спалив. Натомість на сільському сміттєзвалищі чого тільки
не побачиш: і непорубані дрова,
і кролятники, і навіть купи старих
шпалер.
А кулінарить зазвичай дружина. У неї все дуже смачно
вдається, а чоловік жартує, мовляв, якщо вдома сам зголодніє,

Фото fishki.net.

Фото vip.ua.com.

28 березня 2019 Четвер
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l ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
Ідеальна бульбина для
посадки — тверда, крупна
та із зеленими ростками
с. 3—4

»

n Спорт

ДРУЖЕ ЖЕРСОНЕ, З НАС МОГОРИЧ!
Фото sport.ua.

Лише неймовірне везіння дозволило збірній України здобути перемогу над Люксембургом
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Матч відбору до Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Група В. 2 тур
Люксембург — Україна —
1:2 (1:0 — Давід Турпель, 34 хв.;
1:1 — Віктор Циганков, 40 хв.;
1:2– Жерсон Родрігес, 90+3 хв.
(у власні ворота)
25 березня 2019 року. Люксембург (Люксембург). Стадіон
«Жозі Бартель». Головний суддя
Маттіас Гестраніус (Фінляндія).
Україна: Андрій П’ятов, Богдан Бутко (Олександр Караваєв, 79 хв.; Віталій Буяльський,
87 хв.), Микита Бурда, Віталій
Миколенко, Микола Матвієнко,
Руслан Маліновський, Роман
Безус (Роман Яремчук, 64 хв.),
Євген Коноплянка, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Жуніор
Мораєс. Головний тренер Андрій Шевченко.
Порівняно з попереднім матчем зі збірною Португалії Андрій
Шевченко замінив у стартовому складі відразу п’ятьох гравців. Замість Сергія Кривцова,
Олександра Караваєва, Ромеро
Марлоса, Тараса Степаненка
та Романа Яремчука на поєдинок
зі збірною Люксембургу вийш-

«

У червні збірна
України проведе два
наступних поєдинки:
7-го прийматимемо
Сербію, 10-го —
Люксембург.

»

Український бразилець Мораєс, втішаючи люксембуржця Жерсона після фінального свистка, ще не знав,
яка атака з боку португальських ЗМІ чекає на нього.

ли Богдан Бутко, Микита Бурда,
Роман Безус, Віктор Циганков
та Жуніор Мораєс.
Адже статистика попередніх
очних зустрічей була явно
на нашу користь: ми тричі грали
з Люксембургом і тричі перемагали із «сухим» та розгромним

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
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У повітрі вже явно пахло
чимось дуже для нас нехорошим. Особливо на 90-й хвилині,
коли господарі поля вибігали
в прекрасну контратаку «два
в один» — і лише фізична втома
завадила підопічним Люка Гольца відправити нашу збірну додому з великою ганьбою…
А на третій доданій хвилині підопічних Андрія Шевченка
врятувало справжнісіньке диво.
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рахунком 3:0.
Проте цього разу вийшла
зовсім інша історія — у другій
половині першого тайму ми пропустили. І це при тому, що під час
попередньої атаки господарів
Андрій П’ятов двічі підряд «потягнув» удари з убивчих позицій…

На щастя, наші таки швидко
відігралися. Олександр Зінченко
виконав пас, гідний гравця «Манчестер Сіті», а Віктор Циганков вперше забив за національну збірну.
Рахунок 1:1 протримався
не лише до перерви, а й упродовж 45 хвилин другого тайму.
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Португалія
Сербія
Литва

Наші здобули право на штрафний з правого флангу. Руслан
Маліновський навішував на Романа Яремчука, проте вийшло
прямісінько на голову нападника збірної Люксембургу португальського походження Жерсона
Родрігеса. І той прекрасним ударом головою поклав м’яч під самісіньку штангу власних воріт…
Абсолютно валідольна і —
давайте будемо відвертими —

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Місцевого самоврядування
і сільського життя

723894

Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальні кореспонденти

значною мірою незаслужена перемога збірної України.
Ми дозволили провести люксембуржцям прекрасний матч.
Зокрема,
вони
перевершили нас як за ударами загалом,
так і за пострілами в площину
(11:10 і 5:3). Доволі часто обігрували наших один в один тощо…
Тим часом португальці у Лісабоні зіграли внічию 1:1 із сербами.
Тобто, все для нас у підсумку
складалося начебто якнайкраще… Проте вже наступного дня
повітря струсонув скандал! Португальська преса стверджує, що
Україна неправомірно натуралізувала Жуніора Мораєса!
Мовляв, так, за «Металург»,
«Динамо» та «Шахтар» він грає
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справді давно — з 2011 року (хоча
й провів сезон 2011/2012 у софійському ЦСКА). Проте наші
недоброзичливці
доскіпалися
до оренди тоді ще бразильця
в китайський клуб «Тяньцзінь Цюаньцзянь», яка мала місце 2017го. Натякаючи, що це пряме порушення правила, за яким гравець
має грати на новій Батьківщині
впродовж п’яти останніх років.
ФФУ відреагувала швид-
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ЗА ВОРОТАМИ

Андрій
ШЕВЧЕНКО,
головний
тренер
Національної
збірної
України:
«Пропускати це все через
себе дуже важко. Головне —
це результат сьогодні.
Велике спасибі уболівальникам, які прийшли та підтримали команду. Це допомогло
до кінця бігти, боротися. Хоч
це був автогол, везіння потрібно заслужити. Хочу зробити великий комплімент
Люксембургу. Ця команда
показала класні фізичні дані
сьогодні. Вони були активні
до кінця, у них є швидкі гравці, які створили нам великі
проблеми».
ко: «Ми досліджували ситуацію
навколо натуралізації Мораєса.
Немає сумніву, що процедура
порушена не була».
Дай Боже, щоб на цьому все
й закінчилося…
У червні збірна України проведе два наступних поєдинки:
7-го прийматимемо Сербію,
10- го — Люксембург.
P.S.
Чемпіонат України
з футболу, Перша ліга.
19 тур. «Волинь» (Луцьк) –
«Авангард» (Краматорськ)
– 0:1 (Ігор Кірієнко, 76 хв. (з
пенальті). Лучани перебувають на 6-й сходинці турнірної таблиці. n

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
У давнину дитячі неврози лікували виключно
травами. Наприклад, пучком кропиви по голій дупі.
:)) :)) :))
У слабкого чоловіка завжди винна жінка. А в
сильного вона ще й покарана.

Наступний номер
«Газети Волинь» вийде у четвер, 4 квітня.

