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n Хочу бути Маминим сонцем!

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
АНЕН
НКА.

Відзнаку й вітання від колективу
«Газети Волинь» передала Любомиру
Валіхновському заступник головного
редактора Галина Світліковська.

«А скільки разів
Любомир біг
оперувати зі служби
у церкві?!»
Один день і все життя хірурга,
удостоєного «Крилатого плуга»

Весела й активна дівчинка подарує радість людям, які погодяться забрати її до себе.

«Я — НАСТУСЯ.
ЯК ЗНАЙТИ МЕНІ МАТУСЮ?»
У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини я бувала багато разів,
бо саме там живуть герої наших публікацій — діти, чий вік до 4 років вважається
найкращий для усиновлення. І щоразу переконувалася в тому, що рожевощоких
малюків із благополучних сімей, які втратили батьків через трагічну випадковість,
в цьому закладі шукати марно. Тут мешкають хлопчики й дівчатка, чиї біологічні
батьки зловживають алкоголем, ведуть розпусне життя, не можуть потурбуватися
про дитину і через це позбавлені батьківських прав. Такі наші реалії: найбільше
страждають ті, хто найменше на це заслуговує
Тамара ТРОФИМЧУК

ороку ряди мешканців обласного сиротинця поповнюються новими прибульцями, більшість із яких — соціальні сироти.
Це явище, причини якого — різні, давно уже стало поширеним. Іноді самі матері відмовляються
від своїх дітей, та набагато частіше їх забирають
у них органи опіки. От і в сьогоднішньої нашої ге-
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малюків у закладі —
« Більшість
соціальні сироти.

Оксана КРАВЧЕНКО

«МИ В ЛІКАРНІ
НЕ ПРОСТО
ПРАЦЮЄМО,
МИ ТУТ ЖИВЕМО…»

Напередодні
ніяк
не вдавалося додзвонитися до Любомира Дмитровича, згодом з’ясувалося, що він з 9-ї ранку
і майже до вечора був
в операційній, бо четве-

»

Закінчення на с. 20
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В Україні
запустили
мобільний
додаток
«Абук», що дає
змогу слухати
українською
мовою
аудіоверсії
книжок. Онлайн-

»

ро хворих потребували
невідкладного хірургічного втручання. Коли
довідався, як відреагували читачі, прочитавши
про один випадок із його
практики («Поїзд переїхав чоловіка навпіл, а хірург Валіхновський його
врятував», 26 грудня
2017 року), був дуже зворушений.

Закінчення на с. 3
Р

роїні — дворічної Насті Боленко — класична доля
дитини, чию матір позбавили батьківських прав
та віддали на утримання державі.

бібліотека налічує
близько 40 творів
української та
світової літератури.

Цю акцію «Газета Волинь» проводить разом
із читачами з 2013 року. Щомісяця спільно
визначаємо серед героїв наших публікацій
найяскравіших особистостей, підраховуємо
кількість ваших письмових відгуків, «голосів»
на сайті, щоб згодом назвати переможця року.
У грудні 2018-го повідомили, що, згідно
з нашим опитуванням, «Людиною 2017 року»
став завідувач хірургічного відділення
Турійської ЦРЛ, заслужений лікар України
Любомир Валіхновський. Так сталося, що
лише нещодавно ми вручили йому редакційну
відзнаку — «Крилатий плуг»
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РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!
Купичівські юнкори відзначилися
на Міжнародному медіа-конкурсі
Нещодавно в Миколаєві
відбувся юнкорівський зліт
«Засоби масових комунікацій
сьогодні і завтра» у рамках
ХХІІ Міжнародного конкурсу
шкільних медіа, організованого
Національною спілкою
журналістів України, Академією
педагогічних наук, Асоціацією
молодіжної преси і Коледжем
преси та телебачення

17 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.26, захід — 21.05,
тривалість дня — 15.39).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 13–
14 дні Місяця.
Іменинники: Климент, Кирило, Микита, Никифор, Пелагія, Марія, Антон.
18 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.25, захід — 21.06,
тривалість дня — 15.41).
Місяць у Скорпіоні. 14–15 дні Місяця.
Іменинники: Ірина, Ярина, Яків,
Адріан, Варлам.
19 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.23, захід — 21.08,
тривалість дня — 15.45).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 15–
16 дні Місяця.
Іменинники: Іов, Денис, Михайло,
Василь, Іван, Касян, Альберт.
20 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.22, захід — 21.09,
тривалість дня — 15.47).
Місяць у Стрільці. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Антонида, Давид, Йосип, Стефан, Сидір, Іван.
21 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.21, захід — 21.10,
тривалість дня — 15.49).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 15–
16 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Арсеній, Адріан,
Емілія, Василь, Григорій, Макар.

Наталія ТАРАСЮК

2087 конкурсних робіт — це друковані та стінні газети, інтернет-видання, теле-, фото-, радіорепортажі
тисяч юнкорів, серед яких і учні Купичівського ліцею, що на Турійщині.
Їхня газета «Шкільний дзвінок» уже
вшосте стала лауреатом цього змагання, а привітав їх президент конкурсу, заслужений журналіст України
Гліб Головченко.
Для учасників організували екскурсію до навчального центру Військово-Морських сил ЗСУ, ознайомили
з умовами підготовки військовослужбовців. Діти випробували сили в тирі
та на тренажерах, поспілкувалися
з керівником служби Міністерства
інформполітики України Геннадієм
Семенченком, першим секретарем
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22 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.20, захід — 21.12,
тривалість дня — 15.52).
Місяць у Стрільці. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Микола, Христофор,
нисим.
Килина, Гаврило, Еразм, Онисим.
Ліцеїсти – лауреати престижного журналістського змагання.

НСЖУ Ліною Кущ, побували на презентації соцпроекту «Книга добра» від
почесного консула Угорщини в місті
Івано-Франківську Василя Вишиванюка та директора благодійного фонду «Чисті серцем» Ірини Рабарської.
Це видання з найцікавішими історіями та ілюстраціями про добро створили у майстернях Центру української

«Чумачечий» кіт у супермаркеті
Буває, що й пухнастики лякають собак

культури в Таллінні (Естонія) на папері
з бавовни і трав, який зберігається
понад тисячу років. Юнкори отримали її друковану копію. Цікавими були
творча зустріч із письменником і журналістом Павлом Кущем та відвідини
зоопарку. Тож купичівські ліцеїсти повернулися додому з незабутніми враженнями та новими ідеями.

Коли камери ефективніші,
ніж прохання!

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

Голосне «няв» пролунало в магазині в той момент,
коли до каси підійшла дама з песиком невизначеної породи на руках. Той невпевнено роззирнувся і потягнув
носом. Нявкання повторилося ще кілька разів. Урешті
появилося і джерело звуків. Розкішну бенгальську кішку
дівчина везла на візку. Та гучно подавала голос. Собачка
занервував і ткнувся в рукав господині.
— Я ж таки думаю, що чулося, ніби кіт нявчить, — засміялася касирка.
За хвилину песик із хазяйкою опинилися на вулиці.
— Ходи додому, маленький, — каже жінка. — А то в магазині якийсь «чумачечий» кіт.

І знову в Луцьку лунатиме:
«Ти не згасла, зоре ясна...»
Микола ОНУФРІЙЧУК

Виповнюється 75 літ від початку примусового виселення українців з етнічних земель — Холмщини, Підляшшя, Надсяння, Лемківщини, Бойківщини. Ця репресивна
акція та Друга світова війна принесли багато горя і людських жертв. Нащадки не забувають про це. Традиційним
став обласний фестиваль-конкурс «Ти не згасла, зоре
ясна...» імені заслуженого артиста України Олександра
Самохваленка. 19 травня захід відбудеться 11-й раз.
Його мета — засобами культури й мистецтва відроджувати й зберігати традиції, звичаї рідного краю, підтримувати його обдарованих нащадків. У попередніх фестивалях
взяли участь 2210 осіб — депортованих українців та їхніх
онуків і правнуків, 313 стали лауреатами, троє удостоєні
гран-прі.
Волинське товариство «Холмщина» запрошує на захід
земляків та усіх охочих до пісні й художнього слова. Початок об 11-й годині 19 травня у Палаці культури Луцька.
Вхід вільний.

Бувати в Луцькому зоопарку завжди цікаво.
Спостереження за природою створює
особливий настрій, який, щоправда, часто
псують самі відвідувачі
Олександр ДУРМАНЕНКО

Четверо жінок із двома великими пакетами одразу привернули увагу. Вони голосно коментували
поведінку тварин і сміялися з власних жартів. Почув, що планують в бесідках пообідати. Що ж, подумав, ми теж часом влаштовуємо такі пікніки. Аж тут
одна з них різко кинула: «Ну то й що, що написано.
А ми акуратно». Подруги щось заперечили, але жінка
наполягала: мовляв, хай там собі пишуть, шо хочуть.
Виявилося, настрій колєжанок зіпсували попереджувальні таблички про заборону розпивання алкоголю.
І мій серйозний вигляд, дитина поряд та фотоапарат
на шиї трохи їх компроментували. Новоприбулий товариш зиркнув на мене і сказав: «Ну й нема шо тут
робити. Понаписували вони… Пішли в парк — на лавочки».
Тож одними попередженнями важко «достукатися» до людей. Більш дієвими були б покарання штрафом. І добре було б, аби у громадських місцях велися відеоспостереження і були попередження, що
протиправні дії фіксуються.

n Усміхніться!

Було таке хобі ...
На прийомі у психолога.
– Розкажіть про свої хобі, улюблені заняття.
– У 13 років я захоплювався фотографією. А потім мама її знайшла і... я перестав нею захоплюватися...

n Погода

«Дощ полив і день
такий полив’яний…»
17 травня вшановується
пам’ять мучениці Пелагії, діви
Тарсійської. У давнину цього дня
рубали дерево на вичинку ложок.
Наші пращури на Пелагею чекали
сильного дощу, оскільки він
приносить щедрий врожай. У цей
час зеленіє дуб, зацвітає калина,
шипшина
За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 17 травня
— хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, вночі місцями гроза.
Вітер південно-східний, 5–10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі —
10–15 градусів тепла, вдень — 19–24
вище нуля. 18-го — мінлива хмарність, невеликий короткочасний
дощ, гроза. Вітер південно-східний,
5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 10–15 градусів тепла,
вдень — 20–25 із позначкою плюс. 19–
20-го — мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень
місцями дощитиме. Вітер східний,
5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 10–15 градусів тепла,
вдень — 19–24 із позначкою плюс. 21–
22-го — мінлива хмарність, місцями
невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі —
9–14 градусів тепла, вдень — 18–20 із
позначкою плюс.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 17 травня було 1947
року — плюс 30, найхолодніше — 2016го — плюс 2 градуси.
У Рівному 17 травня — хмарно,
дрібний дощ. Температура повітря —
15–24 градуси тепла. 18-го — хмарно,
дощ з грозами. Температура повітря —
начкою
15–22 градуси з позначкою
марно,
плюс. 19–21-го — хмарно,
тря —
дощ. Температура повітря
14–22 градуси тепла.
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.

ОСОБИСТІСТЬ
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«А СКІЛЬКИ РАЗІВ ЛЮБОМИР БІГ
ОПЕРУВАТИ ЗІ СЛУЖБИ У ЦЕРКВІ?!»
Один день і все життя хірурга, удостоєного «Крилатого плуга»
Фото з «Фейсбук»-сторінки Василя ГУТА.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Оксана КРАВЧЕНКО

пасибі всім,
хто
звернув
увагу на цей
епізод із життя нашої лікарні. За 47 років роботи я мав
багато складних ситуацій.
Але історію жителя Турійська
Олександра Жешка, якого
я вперше рятував немовлям,
а вдруге — після того, як він
потрапив під потяг, оприлюднила «Газета Волинь». Тому й
виник такий резонанс. І з Києва тележурналісти приїжджали, і колишні пацієнти
телефонували, й у «Волині»
згодом не раз про мене писали. Однак потрібно віддати
належне всьому колективу,
моїй команді, молодому анестезіологу, медсестрам, адже
результат завжди залежить
від спільної роботи, — наголошував Любомир Дмитрович.
Працівників
хірургічного
відділення в лікарні легко розпізнати за кольором і фасоном костюмів: усі — від лікарів
до санітарок — у червоному.
Порядок,
відповідальність,
комфортні умови для хворих —
головна вимога завідувача.
«У сина в його столичній клініці
багато чого запозичив», — зізнається пан Любомир, батько
відомих усій Україні пластичних хірургів Ростислава і Тараса Валіхновських.
Пацієнтів у палатах багато, є серед них і діти. Андрійко Вальчук із Лукова розповідає, що у свої 13 років уже
переніс три операції. Вперше
малим потрапив на хірургічний стіл у Ковелі, потім —
у Луцьку, а тепер ось лікується
у Турійську.
— Щодня вранці та ввечері Любомир Дмитрович приходить, цікавиться, як прооперовані
почуваються,
підбадьорює нас. Він дуже

—С

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ
РЕКЛАМИ
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Любомир Валіхновський: «Потрібно віддати належне всьому
колективу, моїй команді, молодому анестезіологу, медсестрам,
адже результат завжди залежить від спільної роботи».

винагорода
« Найбільша
для мене — бачити,
як хворий, що був
на порозі смерті, після
операції повертається
до життя.

»

добрий і веселий, — хвалить
хірурга хлопець, якого гостра
проблема з кишківником привела до лікарні на другий день
Великодня.
— А скільки разів Любомир
біг оперувати зі служби в церкві?! У нього телефон ніколи
не буває вимкненим. Можна сказати, що ми в лікарні
не просто працюємо, а тут
живемо. 47 літ тому приїхали
до Турійська за призначенням
після медінституту. Чоловік
родом з Івано-Франківська,
я — з Калуша, але давно вже
зріднилися з Волинню, —
каже дружина хірурга Марія
Антонівна Валіхновська, кардіолог за фахом, завідувачка
терапевтичного відділення.
Л

А

М

А

«УВЕСЬ СТАТОК —
КВАРТИРА- «ХРУЩОВКА»,
АЛЕ Я — БАГАТИЙ
ЧОЛОВІК…»

— Напевне, моя Марійка — найтерпеливіша жінка.
У будинку дах протікає, у квартирі — сиро, в дощ зі стелі ка-

пає, а мені все ніколи вдома
ремонтом зайнятися, — зізнається Любомир Дмитрович, для якого завжди на першому місці була робота.
Найбільше багатство Валіхновських — сини, успішні
хірурги, які успадкували від
батьків любов до професії
і працелюбність. А ще надбав
Любомир Дмитрович за майже піввіку своєї кар’єри великої шани від людей. І коли
у квітні цього року святкував
70-літній ювілей у рідних Карпатах, то, як обмовився, телефон не змовкав упродовж
тижня — сотні поздоровлень
одержав від колишніх пацієнтів, друзів, знайомих із Волині.
Багато теплих слів почули ми про Любомира Валіхновського і від його колег під
час вручення відзнаки «Герой
року».
— Я 29 літ очолюю колектив лікарні. Завжди повторюю: Валіхновський —
не тільки хірург від Бога,
він — господар, який дбає,
щоб відділення відповідало
сучасним вимогам, щоб хворі
мали найкращі умови для ліР
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кування, — сказав головний
лікар Петро Мельничук.
— Часто посеред ночі разом поспішаємо на виклики
до хворих. Любомир Дмитрович завжди готовий підстрахувати, допомогти. Його
праця заслуговує високої відзнаки, — з квітами вітала кума
хірурга акушер-гінеколог, голова профкому Валентина
Гонтарук.
Про професіоналізм Любомира Валіхновського, вимогливість до себе і до інших
говорили також головна медсестра Оксана Шумак і старша медсестра Ольга Стичук.
А пацієнти, з якими ми того
дня спілкувалися, дякували
хірургові за безкорисливу готовність у будь-який момент
прийти на допомогу.
— Хіба тоді, коли у відпустку вибираємося кудись
далеко, я можу мати тиждень-два відпочинку. А вдома
робота ніколи не відпускає.
Як відмовити, коли в людини
біда? Колись мій батько-священик учив мене: «Любку,
завше будь з людьми людяним», — і я цієї настанови намагаюся не забувати. Завжди
йду в операційну з молитвою.
А
найбільша
винагорода
для мене — бачити, як хворий, що був на порозі смерті,
після операції повертається
до життя. Таке піднесення відчуваю, що в душі вірші народжуються, — зізнався Любомир Дмитрович, приймаючи
символічну нагороду — «Крилатий плуг». n
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Погляд
Євгенія СОМОВА,
редактор відділу соціального
захисту «Газети Волинь»

«Ви до Польщі?
А я — до Чехії»
Такі розмови можна почути у чергах
за візами для виїзду за кордон. Українці
масово покидають країну в пошуках
роботи. Після свят сотні автомобілів
вишикувалися на прикордонних пунктах
із Польщею, Чехією, Угорщиною…

–Н

е підкажете, де розташований візовий центр? — зупинила мене
жінка середніх літ.
Допоки йшли, розговорилися. Попутниця
розповіла, що їде до Польщі, аби замінити односельчанку, яка доглядає стареньку бабусю.
— Вона там уже більше року. Попросила у господарів відпустку, — розповідала, —
бо скучила за дітьми. А щоб не втратити добру
роботу, домовилася, що на місяць приїду я.
Для жінки з невеликого села на Турійщині
це неабияка радість, бо ж з’явився шанс підзаробити. Побоюється лише, як буде з мовою.
Польської не знає. Але це не німецька, якось
порозуміються. У крайньому разі, каже, виручить «інтернаціональна» мова — жестова.
За словами співрозмовниці, в її селі чимало
людей їздять на заробітки за кордон. Найчастіше — в сусідню Польщу. Та хіба лише вони?
Міграція стала масовим явищем. Українці
поспішають зайняти місця поляків, чехів, які
в пошуках кращого життя поїхали далі на Захід, у країни Європи. А змушує їх покидати сім’ї
не лише відсутність роботи в Україні. Останнім
часом кількість вакансій у нас збільшилася.
На Волині, скажімо, зараз нараховується їх три
тисячі. Цього достатньо, аби знайти роботу,
однак їдуть, незважаючи на те, що роботодавці підняли зарплати. Але підвищенням на одну-дві тисячі висококваліфікованого робітника
не затримаєш. Та й до закордонних зарплат
наші все одно не дотягують. У Польщі, Чехії,
наприклад, середній заробіток на рівні 20–
25 тисяч гривень. Де в Україні заробиш стільки за місяць? Принцип оплати там такий: чим
більше фізичної роботи, тим більше платять.
Тож наші земляки не цураються важкої праці.
Жінки з дипломами вчителів, медиків влаштовуються доглядальницями, нянями, збирають
полуниці, яблука, гаруючи по 12 годин. Чоловіки трудяться на будівництві. Українці їдуть
на заробітки не лише через низькі зарплати
і стандарти життя на батьківщині, а й через
відсутність захищеності, гідних умов праці,
незрозумілу систему оподаткування і невпевненість у завтрашньому дні.
Великий відтік працездатного населення — проблема для економіки. Схоже, це вже
зрозуміли в уряді. Адже в державі все менше
стає робочих рук. За кордон виїжджають висококваліфіковані робітники, вчені. Якими є
справжні цифри міграції, достеменно нікому
не відомо. Називають різні дані — два мільйони, сім. Ми не знаємо, якого віку заробітчани,
хто із них повернувся, а хто — ні. Закриваємо
очі на те, що покидає батьківщину молодь, яку
охоче приймають зарубіжні навчальні заклади.
Частина її не повернеться в Україну. А це ж —
наше майбутнє, трудові руки, які повинні заробляти на пенсії своїх батьків.
Щоб стримати відтік молоді, у багатьох
країнах Європи запроваджено урядові програми. У Литві, скажімо, надають їй робочі місця
в державному секторі. У нас поки що лише
бізнес у повній мірі усвідомлює масштаби
кризи трудових ресурсів і б’є на сполох. Йому
вже нині доводиться конкурувати з Європою
за професіоналів. Адже дефіцит кадрів щороку
загострюється. Попит на робочі руки постійно зростає. Економіці потрібні малярі, швачки, електрогазозварники, механіки. Але їх
тяжко знайти, бо робітничі спеціальності нині
в Україні не модні. Молоде покоління не зацікавлене працювати руками, а ті з них, хто хоче
і вміє щось робити, їде за кордон. Держава ж,
на жаль, не вживає хоч якихось заходів, аби
зупинити їх, повернути додому. Заклики до патріотизму нині вже не діють навіть на тих, хто
їде на заробітки до Росії. n
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ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ ЗВИНУВАЧУЄ
ЕПІФАНІЯ ТА ПОРОШЕНКА
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив,
що предстоятель ПЦУ Епіфаній та Президент Петро Порошенко не дотримали
домовленостей, згідно з якими Філарет після отримання Томоса мав керувати
новою церквою в Україні, а Епіфаній — лише представляти її інтереси за кордоном
Василь РОГУЦЬКИЙ

ака позиція шанованого патріарха
Філарета суперечить Статуту церкви,
однак він наполягає, що
має бути саме так.
«Якби я знав, що таке
відбуватиметься, то я б
кандидатуру Епіфанія не
висував (на предстоятеля – Авт.). А я довіряв
йому, що він буде йти
прямою дорогою, а не
піде кривими стежками», – заявив він.
Більше того, Філарет звинувачує предстоятеля ПЦУ Епіфанія
у тому, що той проводить «угодне» Москві керівництво.
Зокрема,
дорікає тим, що уповільнився перехід парафій
Московського патріархату до Православної
церкви України і що інші
православні церкви затягують з її визнанням.
Також почесний патріарх звинуватив главу
ПЦУ в тому, що той припинив з ним співпрацю. Крім цього, Філарет
продовжує стверджувати, що Київський патріархат досі існує, і він —
його патріарх.
А щоб «виправити
положення» і подолати
«розділення, двовладдя», Філарет фактично пропонує передати
керівництво
церквою
йому:
«Предстоятель
нічого не робить всередині Церкви без зго-

Т

Чи не дивно: змогли об’єднати зусилля задля отримання Томоса, але не можуть знайти
спільної мови після?

ди Патріарха. Патріарх
головує на засіданнях
Священного
Синоду
і на Соборах УПЦ заради збереження єдності,
її зростання і утвердження», — оголосив він про

вважати
« Якщо
це «парадом сил»,
то підтримки
Філарет
не отримав.

»

своє бачення діяльності
церкви.
До речі, на 14 травня, день пам’яті священномученика
Макарія,
мощі якого покояться
у Володимирському со-

борі Києва, почесний
патріарх Філарет запросив усіх єпископів
колишньої УПЦ Київського патріархату для
спільного богослужіння
та «братського спілкування». Неформально
вважалось, що Філарет
хотів побачити, наскільки реальною є підтримка
його позиції серед єпископів. Однак до столиці
прибули лише 4 ієрархи.
Це, зокрема, архієпископ Сімферопольський
і Кримський Климент,
а також група ієрархів
із колишніх приходів
УПЦ КП в Росії — митрополит
Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро
та єпископ Адріан. Якщо

вважати це «парадом
сил», то підтримки Філарет серед єпископату
не отримав.
Предстоятель ПЦУ
Епіфаній, до речі, постійно наголошує на великій повазі до Філарета
та спростовує існування
розколу в ПЦУ. І делікатно каже, що просто
не погоджується з окремими думками почесного патріарха. На жаль,
ці «окремі думки» вже
спричинили чимале інформаційне збурення
і зашкодили розвитку
церкви. І якщо конфлікт
не згасне, то справа
може дійти до реального від’єднання Філарета
від ПЦУ. n

n Пульс дня
Олег Винник уперше співав для земляків

n Пряма мова

14 травня музикант із великим сольником, присвяченим
батькам, приїхав у рідний Червоний Кут Черкаської області.
Під відкритим небом зібралося близько 30 тисяч глядачів
перше в житті у свої 45 років я даю концерт у рідному селі. Для мене це дуже відповідально і — не приховую — непросто й трепетно, — поділився враженнями Винник. — Я виріс тут, 30 літ тому звідси виїхав. Щоразу,
буваючи в гостях у батьків, мріяв заспівати у себе вдома, для
своїх земляків. І сьогодні, на концерті пам’яті найрідніших мені
людей, я серцем відчував їхню присутність». Виступ наживо одного з найпопулярніших артистів України був безкоштовним. Публіка тричі викликала зірку «на біс» і ще довго скандувала «Браво». n

про спосіб «спілкування»
новообраного Президента України
Володимира Зеленського:
Візьмімо сам формат його
спілкування з країною. Про
позицію нам повідомляє якась
міфічна «У Зеленського», хоча
сам Зеленський навіть після обрання не зміг назвати прізвище
майбутнього глави Адміністрації
Президента. Це, слід визнати,
зручно, бо в разі чого можна
сказати, що це не позиція самого глави держави, а просто
менеджер
його сторінки у
«Фейсбуці»
дав волю фантазії.

«У

«Євробляхери» протестують. Чому на цей раз?
Учора в Києві відновилися акції власників «євроблях» —
понад тисячу їх зібралося біля Верховної Ради, а потім
перемістилися до Кабміну
ідер об’єднання «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич пояснив, що нинішня акція спрямована на те, щоб Верховна
Рада продовжила термін оформлення автівок без штрафів. Цей період закінчується 24 травня, після чого власники
незареєстрованих машин з єврономерами змушені будуть платити від 8,5 тис. грн до 170 тис. із можливою конфіскацією — залежно від того, як давно ввезена машина. Окрім того, «євробляхери» мають і більш глобальні вимоги, зокрема скасування акцизів
на ввезення автомобілів взагалі. n

Л

Андрій ЛЮБКА, письменник,

«

»
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УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ: ПРАВО НА ЖИТТЯ
Фото прес-служби народного депутата Ірини КОНСТАНКЕВИЧ.

Майже 3000 життів бійців
і понад 7500 покалічені —
таку ціну вже заплатила
Україна у війні з Росією.
І це лише офіційні дані.
Точної цифри тих, кого
з надією і молитвою
продовжують чекати
вдома, немає. Держава
в особі найвищих
посадовців обіцяла:
ми віддячимо за ваш
героїзм. На словах. І
на папері. Але сьогодні
понад 329 тисяч
учасників бойових
дій на Сході (а саме
стільки учасників АТО/
ООС отримали вже цей
статус) і 1,6 мільйона
ветеранів, по суті,
лишаються кинуті
напризволяще
Соломія ДОБРОЛЮБОВА

ЛІКУВАННЯ: ПОТРЕБА Є,
МОЖЛИВОСТІ — ВІДСУТНІ

Заступник голови Камінь-Каширської громадської організації
«Побратим» Валентин Мельник,
який служив у розвідці в зоні
АТО у період з травня 2014-го
по липень 2015 року, розповідає, що у бійців — значна потреба
у лікуванні. «Я маю інвалідність,
3 група. Згідно з медичними показами мінімум двічі на рік потрібно
проходити стаціонарне лікування.
Але на Волині вже майже 13 тисяч
учасників бойових дій, а госпіталь
за рік може охопити у десять разів
менше. Оплачувати ж самотужки 5–7 тисяч за курс лікування
немає змоги», — каже Валентин
Мельник.
Головний лікар Волинського
обласного госпіталю ветеранів
війни Тетяна Масікова розповідає, що минулого року в медзакладі пролікувалися 1500 бійців.
«На медичне забезпечення
одного хворого на день держава
виділяє 65, а на харчування —
55 гривень. Лікування для хворих
із хронічними захворюваннями
ми повністю покриваємо. Виняток
становлять важкі випадки, наприклад, інфаркти, панкреатити.
У таких ситуаціях по допомогу ми
звертаємося до родичів та волонтерів», — пояснює Тетяна
Олександрівна.
«Минулого року в Україні
створили Міністерство у справах
ветеранів, яке і буде безпосередньо займатися вирішенням проблем бійців та членів їхніх сімей.
Також передбачається створення
територіальних підрозділів міністерства у кожній області», — розповідає народний депутат України
Ірина Констанкевич.
ОЗДОРОВЛЕННЯ:
КОМПЕНСАЦІЯ
ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ПУТІВКУ
— КІЛЬКАСОТ ГРИВЕНЬ

«Друга проблема — оздоровлення учасників АТО. У санаторії
хлопці їздять дуже мало, — говорить заступник голови громадської організації «Побратим»
Валентин Мельник. — У цьому
році путівок у нашому районі
взагалі ніхто не отримав, адже
обласний бюджет заблокований.
А в районі більше 300 учасників
бойових дій».
Секретар Маневицької
селищної ради Володимир

Зустріч народного депутата Ірини Констанкевич із бійцями
у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни.

Черчик, кадровий офіцер, який
пройшов Іловайський котел,
каже, що два роки поспіль путівку отримував. «Торік на санаторно-курортне лікування
у «Лісовій пісні», що у Шацькому
районі, мені виділили 6300 гривень. Путівка була розрахована
на 18 днів. Відпочивав у літній
сезон з дружиною та 10-річною
донечкою. Путівку скоротили
до 9 днів, за дитину доплачували окремо», — каже Володимир
Васильович.
Якщо ж боєць не отримав
можливості скористатися своїм
правом на оздоровлення, держава виплачує мізерну компенсацію. Як повідомило Міністерство
соцполітики України у відповіді
на запит народного депутата від
23-го виборчого округу Ірини
Констанкевич, «середня вартість
путівки для виплати компенсації
для осіб з інвалідністю внаслідок
війни І та ІІ груп — 524 гривні, ІІІ
група — 393 гривні».
«Середня вартість путівки
обчислюється із розрахунку 35%
розміру одного прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. На сьогодні цей
показник — 1497 гривень, — пояснює нардеп. — Окрім того, така
компенсація виплачується лише
раз на два роки. Цілком очевидно, що цих коштів навіть на мінімальне оздоровлення не вистачить. Мною було скеровано
запит до прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана з пропозицією внести зміни
до відповідних документів, передбачивши розрахунок суми
компенсації за невикористану
санаторно-курортну путівку
в розмірі не менше мінімальної
вартості такої путівки в санаторіях, з якими укладають договори структурні підрозділи
органів виконавчої влади».
Міністерство соцполітики
також повідомляє, що у 2018 році
вдалося оздоровити 100% осіб
з інвалідністю внаслідок війни,
а учасників бойових дій — 38%,
на що витратили 50,9 мільйона
гривень держкоштів. На
2019-й на ці потреби передбачено 50,1 мільйона гривень.
А показники щодо кількості оздоровлених членів сімей загиблих
атовців за період 2017–2018 років
дуже дивують. У своїй відповіді
Мінсоцполітики зазначає, що
ця категорія має право на оздоровлення у 4 спеціалізованих
санаторіях, які належать до сфери

управління міністерства. І от за
два роки тут оздоровилося лише
6 (!) членів сімей загиблих учасників АТО.
РЕАБІЛІТАЦІЯ: ДЕРЖАВНІ
ПРОГРАМИ НЕ РОЗРОБЛЕНІ

Парадоксально, але
за п’ять років російськоукраїнської війни у нашій
країні й досі не розроблені
стандарти психологічної
допомоги ветеранам та членам їхніх сімей. «Повертаючись із війни, чимало хлопців
замикаються в собі, намагаються
самотужки справитися з пережитими подіями та випробуваннями,
які пройшли у зоні бойових дій.
Як не прикро, розради починають
шукати в алкоголі. І ми не знаємо,
чого очікувати від бійця, якщо його
хтось спровокує на конфлікт, чи
має він у цей момент при собі
зброю, чи ні, і не можемо передбачити, як він себе може в такому
стані повести. А психологічну
допомогу можна отримати лише
в Луцьку», — ділиться думками
Валентин Мельник.
Головний лікар госпіталю
ветеранів війни Тетяна Масікова
розповідає, що в їхньому закладі
працюють 2 психологи, які з початку війни надають допомогу бійцям. «Проводяться й індивідуальні
бесіди, і групові заняття не лише
з атовцями, а й членами їхніх
сімей. У роботі використовуємо
різні методи — піщану терапію,
пет-терапію (коли в реабілітації
допомагають домашні тварини),
каніс-терапію, під час якої залучають сертифікованого пса-лабрадора. У проведенні останньої
допомагають волонтери з громадської організації «Друг героя», — говорить Тетяна Олександрівна. — Наш психолог Руслан
Ізмаїлов з атовцями працює дуже
тісно. Ми завжди порушували питання, що психолог повинен бути
там, де проживає боєць. На жаль,
до такого ще далеко».
У 2015 році в Луцьку затвердили комплексну програму
підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей. Її ініціювала тоді
ще голова депутатської групи
«Новий Луцьк», заступник голови
правління благодійного фонду
«Фонд Ігоря Палиці — Новий
Луцьк» Ірина Констанкевич. Одна
з частин програми була присвячена саме питанню психологічної
реабілітації бійців. Додамо, що
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
реалізовував 2 проекти, в рамках

яких надавалася психологічна
допомога бійцям АТО. Під час
проекту «Зігрій душу» сотні
військовослужбовців Волині
пройшли реабілітацію в санаторно-курортних закладах та базах
відпочинку, працюючи з психологами та психіатрами. А під час
майже трирічного проекту «Психологічна допомога учасникам
АТО та їхнім сім’ям» бійці та їхні
близькі щомісячно відвідували
заняття, які проводили психологи
кафедри практичної психології
та безпеки життєдіяльності СНУ
ім. Лесі Українки.
ЗЕМЛЯ І ЖИТЛО: ГРОШЕЙ —
НЕМА, ДІЛЯНОК — ОБМАЛЬ

Складна ситуація і в питанні
забезпечення учасників бойових
дій житлом та земельними ділянками під індивідуальне будівництво чи садівництво. «У 2018 році
на житло ветеранам та сім’ям
загиблих надали 393 мільйони
гривень. А це надзвичайно мало.
Адже черга військовослужбовців,
які потребують покращення житлових умов, уже налічує більше
48 тисяч осіб, серед яких ветеранів АТО — 25 тисяч», — зауважує
Ірина Мирославівна.
До слова, за останні два
роки Міноборони побудувало
тільки один 70-квартирний
будинок у Кропивницькому.
У деяких областях самотужки
вирішувати це питання взялися
органи місцевої влади. Так,
у Луцьку діє Програма забезпечення житлом на умовах
співфінансування за схемою
«50% на 50%». Голова Волинської облради Ігор Палиця
вважає, що розв’язання житлового питання можливе, якщо
активно почати працювати
із забудовниками, які могли б
передбачати до 20% квартир
у новобудовах для бійців.
Та коли у містах багатоповерхівки ще будують, то у сільській
місцевості, у чотирьох районах
23-го виборчого округу, про
це годі й мріяти. Заступник голови
ГО «Побратим» Валентин Мельник
каже, що у Камінь-Каширському
районі 4 бійці отримали наділи під
індивідуальне будівництво. «Але
ми зіткнулися з проблемою виділення ділянок (2 га) під садівництво чи дачу. Міська рада не має
земель під дачні масиви, адже
це вже поза межами Каменя-Каширського, а значить у розпорядженні Держгеокадастру, — пояснює Валентин Іванович. — У нас

Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:
«Немає слів, аби
передати біль і тривоги
цих людей. Ми
робитимемо все, аби
допомогти бійцям,
членам їхніх сімей
отримати можливість
відчути підтримку
держави і кожного з нас».
8 бійців вже 2,5 року намагаються
отримати землі під садівництво чи
дачі. Однак, документи у головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області у нас
не приймають, мовляв, не все
вірно там зазначено. Наші ж
проектувальники запевняють, що
над нами просто знущаються.
Врешті, ми втомилися оббивати
пороги чиновницьких кабінетів
і по допомогу звернулися до Ірини
Констанкевич. Саме з її ініціативи подали на Держгеокадастр
до суду, а юридичний захист
у цьому питанні також забезпечується з її допомогою».
Зауважимо, що бійці АТО/ООС
довго не могли знайти порозуміння вже тепер з екс-очільником головного управління Держгеокадастру у Волинській області Олесем
Іващенком через ситуації, про які
розповідає Валентин Мельник.
А нещодавно Олесь Іващенко став
героєм корупційного скандалу:
вимагав від підприємця 20 тисяч
доларів США неправомірної вигоди (це 552 тисячі гривень).
Звернення щодо вирішення
земельних питань бійців до Держгеокадастру неодноразово
скеровувала й Ірина Констанкевич. Також народний депутат
зверталася до прем’єр-міністра
і щодо передачі земель з державної у комунальну власність
Прилісненській ОТГ. Вирішення
цього питання блокувалося саме
з подачі Іващенка. Секретар
Маневицької селищної ради Володимир Черчик вважає, що нині
проблема з отриманням земельних ділянок продовжує загострюватися, адже кількість учасників
АТО/ООС збільшується. «Поблизу
Маневичів вільних наділів немає.
Ми могли б отримати 450 ділянок
під забудову, на яких зараз росте
ліс. Але потрібно розпорядження
Кабміну про переведення державного лісового фонду в комунальну власність під забудову.
Та земля — це одна справа, а для
будівництва необхідні кошти», —
каже Володимир Черчик.
«Під час засідання круглого столу з питань підтримки
демобілізованих учасників АТО
і членів їхніх сімей, а також родин
загиблих Ківерцівського району,
яке відбулося у березні, до мене
звернулися демобілізовані
бійці та їхні родини з проханням
вирішити проблеми електрифікації житлових масивів, де вони
є забудовниками. Учасники АТО
вказують на свою неспроможність
оплатити високу вартість підключення будинків до електричних
мереж», — зауважує Ірина Констанкевич.
Народний обранець направила депутатський запит
до Володимира Гройсмана,
в якому вимагає розробити
дієвий механізм зниження
вартості робіт з електрифікації нових житлових масивів,
де забудовниками є громадяни з числа демобілізованих
учасників АТО і членів їхніх
сімей, а також родин загиблих
воїнів. n
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n А ви як думаєте?

Малюнок Юрія ЖУРАВЛЯ.

ХЛІБ З МАСЛОМ — ЦЕ ДОБРЕ, АЛЕ МОВА —
ЦЕ І ХЛІБ, І ПІСНЯ, І МАЙБУТНЄ НАЦІЇ!
Підписуючи закон про
функціонування української
мови як державної, спікер
Верховної Ради Андрій
Парубій сказав, що у нього
було враження, що проти
цього документа ополчилися
«всі сили пекла». «Мову
на хліб не намажеш» — таким
був один із аргументів
противників закону. Що
скажете на цей закид?
Артем ЗАПОТОЦЬКИЙ,
учасник Революції
гідності, удостоєний
ордена «За мужність»
ІІІ ступеня (м. Луцьк):
— Все починається
з мови, яка формує націю. Нема мови — нема
нації. Тож новоприйнятий закон спрямований на те, аби зберегти нашу державу.
Кожен, хто хоче жити в цій країні, українську повинен вивчити. Це однозначно.
Тут нам треба брати приклад із країн Прибалтики. Щоб отримати громадянство, там потрібно скласти екзамен
на знання мови. В Естонії, зокрема,
перший «мовний» закон був прийнятий
ще в 1989-му. Через шість років — затверджено закон, у якому естонська
мова визнана державною. А в Латвії
«Закон про державну мову» був прийнятий у 1999-му. Ним уведено обов’язкове знання державної мови не лише для
представників держустанов, а й співробітників компаній, у яких найбільша частка капіталу належить державі та органам
місцевого самоврядування.
Юрій ГРОМИК,
декан факультету
філології
та журналістики
СНУ імені Лесі Україник
(м. Луцьк):
— Дуже прикро, що
на третьому десятку незалежності України є люди, які виступають проти цього закону або ж вважають
його зайвим. Він конче необхідний, адже
фактично йдеться про мовну конституцію держави. Документ дуже мудрий,
виважений, дає перехідний період. Противники ж переважно наводять ті аргументи, які свідчать лише про одне: вони
не бачили тексту. Варто пам’ятати, що
закон регламентує сферу ділового мовлення і не стосується приватного спілкування. Тож і в цьому питанні опоненти
зловживають тим, чого в законі немає.
А щодо заворушень у суспільстві —
не думаю, що вони виникнуть. Звичайно,
за умови, що їх хтось спеціально свідомо
не буде збурювати.
Ольга СУМСЬКА,
народна артистка
України (м. Київ):
— Скажу лише одне:
має бути державна —
українська. До меншин
потрібно дослухатися —
паплюження їхніх мов
також недопустиме, адже вони перебувають у своєму рідному середовищі. Але
домінантною передусім повинна бути
українська. Це крок жорсткий і ризикований: він може призвести до коливань
у суспільстві, але необхідний. Все ж таки
всі мусять пам’ятати, що ми — українці,
і мова у нас — українська. А починати,
переконана на 100%, треба з родини,
дитячого садка і школи. Якщо батьки

і вихователі будуть поважати державну
мову, змалечку вчитимуть розмовляти
українською, тоді вона й буде рідною.
А коли виникає відторгнення мови —
це до добра не доведе!
Микола ВЕЛЬМА,
редактор громадськополітичної газети
«Вісті Ковельщини»,
заслужений журналіст
України (м. Ковель):
— З цього приводу
можу сказати словами
геніальної української письменниці Ліни
Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». Я повністю підтримую поетесу. Можна порадіти, що нарешті закон про мову є, і його
треба виконувати.
Сьогодні дуже активізувалися антиукраїнські сили. Тож цей закон повинен
стояти на сторожі рідної мови, культури, державності. І знову до Ліни Костенко звернуся. Їй належить і такий вислів:
«Глуха ворожість оточує нашу мову навіть тепер, у нашій власній державі…»
На жаль.
Ростислав КУШНІРУК,
заслужений працівник
культури, засновник
народної хорової
капели «Посвіт»,
член товариства
політичних в’язнів
та репресованих,
громадський діяч
(с. Княгининок Луцького району):
— Наведу невеликий момент із особистої біографії. Після того, як у 1959 році
повернувся із заслання на Волинь, я запам’ятав слова однієї вчительки, котра
за національністю була росіянкою. «Хочете мати майбутнє — вивчайте українську
мову», — сказала вона. І мені так соромно стало, що я після Сибіру не міг похвалитися досконалою українською. Але
це було ще до Щербицького. Бо коли він
став першим секретарем ЦК Компартії
України, то все стало стрімко русифіковуватись. А тим, хто каже, що «мову на хліб
на намажеш», я відповім: «Не хлібом єдиним живе людина». Тому вона і людина.
Алла БАБІНА,
завідувачка відділення
алергології Волинської
обласної клінічної
лікарні (м. Луцьк):
— Думаю, такі примітивні аргументи можуть
наводити лише недалекоглядні люди зі споживацькою, «ков-

економіку, сильну
« Міцну
державу може мати
тільки народ
із високим рівнем
самосвідомості.

»

басною» психологією. Якщо ми, українці,
не будемо дорожити рідною мовою, яка
ідентифікує нас як незалежну, самостійну націю, то гріш нам ціна. Ті, хто ставить
на перше місце матеріальні цінності, помиляються. Міцну економіку, сильну державу може мати тільки народ із високим
рівнем самосвідомості, якому властивий
справжній, а не показушний патріотизм,
гордість за свої духовні цінності.
Я вважаю підписання закону про
мову дуже важливою подією в житті
України. Це звичайна практика у всіх країнах: у Польщі в державних установах,
у різних закладах говорять польською,
в Німеччині — німецькою… А в нас досі
навіть у столиці на кожному кроці звучить
російська. Люди десятиліттями живуть
на цій землі, а вивчити українську мову
не спромоглися. Який сором! Удома кожен може спілкуватися, як йому подобається, але якщо хтось хоче працювати
президентом, чиновником, викладачем,
лікарем, продавцем, офіціантом, хай послуговується державною мовою.
Петро САГАНЮК,
володимирволинський міський
голова (м. ВолодимирВолинський):
— На мою думку, він
трохи «перегнув»… Якщо
хтось таке й ляпнув,
то це або недалекоглядна людина, або
яка сказала не подумавши. Незважаючи на спротив певних політичних сил,
більшість українських громадян свідома того, що закон цей потрібен, і його
підтримують. Недаремно кажуть: якщо
очі — дзеркало душі, то мова — душа
народу. А хіба може жити народ без
душі? Є своя держава, є нація — мусимо
мати рідну мову. Дав би тут лише одне
застереження: не треба робити з мови
політики, бо це шкідливо й небезпечно.
Василь ЧЕПЕЛЮК,
народний артист
України (м. Луцьк):
— Хліб із маслом —
це добре. Втім, мова —
це і хліб, і пісня, і майбуття нації. Якщо кладемо
на одні ваги хліб і те, що
найдорожче, найсвятіше — мову, вчи-

няємо великий гріх. Є різні шляхи, щоб
здобути матеріальні цінності, але утвердити українство можна лише через мову.
Адже вона — код нації, те, що її об’єднує,
без чого не виживе!
Роман РОМАНЮК,
директор обласного
Центру зайнятості
(м. Луцьк):
— Будь-які зміни мають і противників, і прибічників. Я вважаю, що
запровадження української мови в усіх сферах життя назріло
давно. Роками, з часу проголошення незалежності України, політики мусолили
це питання, спекулювали на ньому, переносили розгляд.
У нас повинна бути своя ідентичність,
символи. Мова, вишиванка — це те, що
вирізняє нас, ідентифікує як українців.
Тому прийняття закону — історичне рішення, великий крок до нашої ментальної незалежності, згуртування нації. Але
він не порушує права меншин. Ніхто ж
не забороняє їм користуватися у сім’ї,
на вулиці рідною мовою.
Ірина ФАРІОН:
доктор філологічних
наук, член політради
ВО «Свобода»,
народний депутат
України VII скликання
(м. Львів):
— Зробили щось
на міліметр, а кричать на сто миль. Цей
закон не розв’язує мовної проблеми
в Україні й має величезну кількість вад.
І цим недолікам сприяв саме Андрій
Парубій зі своїми однодумцями. Вони
ввели у навчальний процес викладання
мовами національних меншин, порушивши статтю 53 Конституції України,
де чітко зазначено, що вони мають право на навчання рідною мовою або на вивчення рідної мови. Що роблять ці люди?
Замість розділового сполучника «або»
пишуть «і»: «і навчатися мовами нацменшин, і вивчати мову нацменшин».
То що ми отримали в школі? Абсолютно
радянську модель навчання. То з чого
так тішиться Парубій?! А ще у статті є
пункт 9, який говорить, що мова освіти
регулюється галузевими законами. І ми
вже знаємо, що галузевий — це закон
про середню освіту. І він вже готовий,
тому що його презентація відбулася
у Кабінеті Міністрів 13 березня. Відповідно до нього у кожній державній школі
можна буде відкрити клас із мовою нацменшин. Звісно, цей закон треба було
ухвалювати в контексті того, кого ми обрали президентом. Але мене цікавить,
хто його серйозно читав і бачив. Чому
з нього випала обов’язковість знати
українську мову народним депутатам?
Тому я й кажу, що цей закон не вирішує
мовної проблеми в Україні.
ФОМА
(Сергій Фоменко),
лідер гурту «Мандри»
(м. Київ):
— Чесно кажучи,
я радий, що закон про
мову прийняли. І слова
Андрія Парубія вважаю
чіткими і справедливими, адже через
«сили пекла» вже 28 років Україна перебуває у якійсь зоні турбулентності
та не може ніяк визначитися з постійним
рухом в одному напрямку. В Європі кожна локальна мова країни є державною:
Іспанія, Німеччина, Франція, Польща.
Там щодо мовного закону давно не стоїть питання: прийняти чи ні? Тому вислів
про «намазати на хліб» це не аргумент
для мене, а просто ґвалт чергових українофобів.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Євгенія СОМОВА, Катерина ЗУБЧУК,
Людмила ВЛАСЮК,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Олег КРИШТОФ.
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n Добра справа

Андрій Покровський пожертвував
півмільйона гривень на безпеку
обласного центру Волині
Засновник Громадянського руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької
міської ради перерахував 500 тисяч гривень благодійної допомоги
на облаштування ситуаційного центру Головного управління
Національної поліції у Волинській області
Віктор ПЕТРИК

роцес переговорів
між поліцією та Андрієм Покровським про
механізм надання фінансової
допомоги розпочався понад
півроку тому.
Зауваживши, що гарантування безпеки громадян є
однією зі стратегічних цілей
«СВІДОМИХ», Андрій Покровський розповів, що без вагань вирішив зробити такий
благодійний внесок.
Обранець громади вважає, що гроші, які він виділив,
будуть ефективно працювати
на те, щоб люди почували
себе більш захищеними: «Я
неодноразово спілкувався
з працівниками поліції, які
переконали мене, що створення ситуаційного центру
забезпечить набагато ефективнішу роботу всіх підрозділів. І, вивчивши це питання
більш достеменно, я зрозумів, що дійсно маємо спільними зусиллями стимулювати, щоб центр запрацював
якомога швидше».
Окрім цього, бізнесмен

Фото прес-служби ГР «Свідомі».

П

їхній роботі і допомагати, то,
на жаль, можемо мати дуже
негативні наслідки на вулицях».
У свою чергу начальник
управління організаційноаналітичного забезпечення

з вами
« Наша
безпека залежить
найперше від них —
від національної
поліції. І якщо
ми не будемо
сприяти їхній роботі
і допомагати, то,
на жаль, можемо
мати дуже негативні
наслідки.

»

Андрій Покровський вважає, що гроші, які він виділив, будуть
ефективно працювати на безпеку громадян.

залежить найперше від них —
від національної поліції.
І якщо ми не будемо сприяти

закликав й інших меценатів
підтримати поліцію фінансово: «Наша з вами безпека

та оперативного реагування
ГУНП у Волинській області Віталій Ковальчук зазначив, що
основним завданням ситуаційного центру є забезпечення оперативного реагування
на всі заяви і повідомлення
громадян про злочини та інші
правопорушення.

У його структурі — кілька
відділів. Перш за все це служба «102», яка приймає заяви
про правопорушення та події
з мобільних і стаціонарних
номерів з усієї області.
Далі зареєстровані заяви
переходять до диспетчерів,
які безпосередньо керують
нарядами правоохоронців.
Отримавши повідомлення від
операторів, диспетчер визначає місце вчинення кримінального правопорушення,
найближчий вільний наряд
поліції та направляє його
на місце злочину для вжиття заходів щодо негайного
встановлення та затримання
причетних до нього осіб.
Загальне керівництво
роботою ситуаційного центру
здійснює чергова служба.
«Завдяки можливостям
майбутнього ситуаційного
центру поліція зможе оперативніше та краще реагувати
на повідомлення про правопорушення, ефективно
взаємодіяти з іншими правоохоронними органами й
управліннями поліції в інших
областях», — підкреслив
Віталій Ковальчук.
Начальник Головного
управління Національної
поліції у Волинській області
Петро Шпига зауважив, що
створення ситуаційних центрів передбачено реформою
нацполіції. На сьогодні вони
функціонують у 16 областях
України. Він подякував Андрію Покровському за надану
допомогу та запевнив, що
поліція постарається запустити центр в роботу якнайшвидше.
«Сподіваюся, що він почне
функціонувати вже цього
року», — резюмував поліцейський. n

n Пульс дня

ГЕНДЛЮВАВ ВИБУХІВКОЮ
Співробітники СБУ викрили торговця
військовими засобами ураження. А під час
чергової спроби реалізації тротилових шашок
правоохоронці затримали мешканця Ковеля.
У ході обшуку на території домогосподарства
зловмисника вилучили понад десять кілограмів
тротилу
Іванна ПОЛІЩУК

межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії.
Операція з викриття ділка проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. n

У

ЩОБ ВИЗНАЛИ ІНВАЛІДОМ, ТРЕБА ЗАПЛАТИТИ
За процесуального керівництва військової прокуратури
Рівненського військового гарнізону слідчими
Територіального управління Державного бюро
розслідувань, що розташоване у місті Хмельницькому,
за оперативного супроводу управління захисту економіки
Головного управління Національної поліції в Рівненській
області задокументовано факт вимагання та одержання
неправомірної вигоди лікарем-невропатологом Рівненської
міжрайонної спеціалізованої психоневрологічної медикосанітарної експертної комісії
Валентин СТАВСЬКИЙ

Я

к з’ясувалося, хабар —
11 тисяч гривень — вимагали у колишнього

військовослужбовця за оформлення документів для надання
йому ІІІ групи інвалідності.
Під час проведення обшуків фігурантів справи у лікаря

вилучено 6, у посередника —
молодшого сержанта однієї
з військових частин, що дислокується на території Рівненщини, — 5 тисяч гривень.
За інформацією прес-служби військової прокуратури Західного регіону України, наразі
тривають першочергові слідчі
дії. Вирішується питання щодо
затримання медика і молодшого сержанта та повідомлення їм про підозру і звернення
до суду з клопотанням щодо
обрання міри запобіжного заходу. n

Р Е К Л А М А

ТЕРМІНОВО, ДО КІНЦЯ МІСЯЦЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

бетоняра, електрозварника, водія на автокран ГЯ.
Вахтовий метод – 15 днів через 15. Доїзд до роботи.
Тел.: 0509770080,
0332-78-24-08.
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n Із перших уст

n Болить!

Головний медик України
Уляна Супрун похвалила
Луцьку міську лікарню

ХТО ГЕРОЙ, ВИБИРАЄ ХОМКО?

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я
вважає, що цей лікувальний заклад оснащений
на рівні світових вимог
а своїй сторінці у «Фейсбуці» вона написала: «У
відремонтованому рентгенхірургічному блоці Луцької лікарні нещодавно встановили новий, уже другий, ангіограф. Така
кількість апаратів є стандартом
для ангіографічних блоків у всьому світі. Практично всі клініки Європи, де проводяться втручання
на коронарних артеріях, мають мінімум дві ангіографічні установки.
Рентгенхірургічний блок з однією ангіографічною системою у
Луцькій міській клінічній лікарні
працював із 2013 року. За час роботи цієї установки луцькі медики
провели понад 4 тисячі інтервенційних втручань. З появою першого ангіографа смертність при
інфаркті міокарда в стаціонарі
зменшилася з 20% до 5%.
Тут також проводять процедури на судинах головного мозку,
кінцівок, нирок. У 2018 році у лікарні провели 1052 коронарних
втручання, з них — 398 стентувань. У лікарні виконують 70%
усіх стентувань, які здійснюють
на Волині. Допомогу пацієнтам
із гострим інфарктом міокарда
надають цілодобово. Встановлений нещодавно другий ангіограф
дасть можливість оперувати з мінімальною затримкою.
Уже в перший тиждень роботи
ангіографічна система допомогла врятувати 20–річного юнака
від гострого інфаркту. Він, до речі,
став наймолодшим пацієнтом
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53-річного Сергія Шершака, командира роти 130-го розвідбату, в якого у зоні
ООС зупинилося серце, міський голова Рівного Володимир Хомко не дозволив
похоронити на Алеї героїв (на фото). Попри прохання багатьох впливових
людей та сльози рідних. Покійного поховали у Тинному, хоча він своєю понад
трирічною службою на фронті заслужив місце спочинку серед героїв. Мер
виправдовується тим, що Сергій помер, а не загинув. Та хіба герої лише ті,
у кого влучає куля чи снаряд?
Левко ЗАБРІДНИЙ

ергія Шершака не стало 2 травня.
У старшого прапорщика, за попередньою інформацією, обірвався
тромб. Уночі з п’ятницю на суботу 4 травня
тіло привезли додому, у Рівне. Того ж дня
його мали хоронити, тож рідні та побратими зранку почали просити міського голову,
аби патріота поховали на Алеї героїв, що
на кладовищі «Нове».
— Сергій не пив, лише курив багато,
бо переживав за всіх, був, як батько, для інших військовослужбовців, — розповідає
Ігор Пюрко, один із тих, хто допомагав владнати питання щодо похорону
командира. — Він воював в Афганістані.
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прапорщика,
« Узастаршого
попередньою інформацією,
обірвався тромб.
»
Коли почалася війна в Україні, сам пішов
до військкомату, але його спершу брати
не хотіли. Мовляв, застарий… Таки вирвався, 3–4 роки в окопах сидів. Тому ми й
просили Володимира Хомка, аби дозволив
похоронити Сергія на Алеї героїв, адже він
заслужив такої честі. Проте міський голова
відмовився. Йому телефонували і депутати, і військові, навіть командувач об’єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв
просив, проте безрезультатно.
Мер Рівного Володимир Хомко —
єдиний, хто у суботу міг дати згоду
на поховання Сергія на Алеї героїв.
Свою відмову пояснював так:
— Ні технічних, ні фінансових проблем,
щоб поховати будь-кого на Алеї героїв,
немає. Є лише етичний бік. Ми домовилися хоронити на Алеї героїв тільки тих,
хто загинув під час бойових дій на фронті.
Людина, за яку просили, померла природною смертю. З огляду на те, що це питання делікатне, і їх буде ще багато (достойних людей, які можуть померти, і які були
в АТО, — кілька тисяч), я виніс це питання
на позачергову сесію у вівторок. Як депутати проголосують, так і будемо хоронити.
— Але в суботу доручив своєму профільному заступникові Олексію Хмилецькому, щоб Сергія похоронили у найкращому місці будь-якого відкритого
кладовища міста, яке виберуть рідні, —
продовжує міський голова. — Окрім Алеї
героїв, бо там хоронимо лише загиблих
під час бойових дій. Рідні спершу захотіли
поховати героя на Басовому Куті — і місце було надано, потім вирішили хоронити
на кладовищі у Тинному, прохаючи, щоб
залишили поруч місце для старенького
батька. Ми все організували.
Єдиної думки у депутатів на сесії

7 травня щодо того, кого хоронити на Алеї
героїв, не було. Визнали, що питання делікатне, проте міського голову за його рішення не критикували. Вирішили створити
комісію, яка вивчить, кого ховати на Алеї,
та чи шукати на місцевих кладовищах більше місць для поховання героїв.
— Ситуація двояка. Алея героїв невелика, — говорить Богдан Гапяк, голова фракції БПП у Рівненській міській
раді. — Дай Боже, щоб завтра закінчилася війна, і не потрібно було нікого хоронити, але ж цього ніхто не може гарантувати.
Скоріше за все, міському голові потрібно
було у суботу ухвалити позитивне рішення
і поховати командира роти на Алеї героїв. Але загалом дуже складно визначити,
кого там хоронити. Людина може отримати на війні психологічні чи фізичні травми
і померти від них. Це дуже тонка грань, яку
виписати нормативно майже нереально.
Думаю, потрібно підходити до кожного
поховання індивідуально. Добре було, аби
військові організації давали рекомендації.
Якщо пригадуєте, були вже випадки, коли
на Алеї героїв хоронили військовослужбовця, який повернувшись у Рівне, помер,
а також хлопчину, котрий втопився у Києві
в Дніпрі. Але вони були хорошими бійцями.
— На мою думку, назва «Алея героїв» говорить сама за себе: там мають
хоронити людей, які віддали свої життя
за Батьківщину, як би це пафосно не звучало, — вважає голова фракції «Самопоміч» у Рівненській міськраді Ігор Ковалець. — Це не обов’язково мають бути
військовики. Це можуть бути і пожежники,
і поліцейські. Звучить цинічно, але Алея
героїв обмежена розмірами. Якщо ми
будемо хоронити всіх, то вона перетвориться на частину цвинтаря. А це мало би
бути особливе місце, поховання на якому
треба заслужити. Депутати не можуть визначати, кого хоронити, а кого ні — вони
просто не зберуться оперативно. Думаю,
на це потрібно уповноважити міського голову або створити постійну комісію, в яку
ввійдуть не лише депутати, а й представників громадськості.
— Скільки людей загине, ніхто не може
передбачити, але героїв потрібно хоронити в одному місці, — це однозначно, —
каже Роман Стасюк, голова фракції
Радикальної партії у Рівненській міськраді. — Алея героїв для цього замала.
Війна триває, тому треба дивитися на багато років вперед. Потрібно на кожному
кладовищі міста відвести цілий квартал
для таких поховань, зробити туди окремий
парадний вхід неподалік від дороги. Вина
Володимира Хомка, що він не продумав
цього питання. Навіть на «Новому» можна
було зарезервувати місце у кварталах, які
зараз розбивають. n

2019–го. Минулоріч лікарі врятували життя від гострого інфаркту
міокарда 15–літньому хлопцю.
Крім того, Луцька міська клінічна лікарня перебуває на порозі
нового етапу лікування пацієнтів у
найгостріших ситуаціях. Уже проводять інвазивні втручання при інсультах, стентування судин нижніх

« Встановлений
нещодавно другий
ангіограф дасть
можливість оперувати
з мінімальною
затримкою.

»

кінцівок та церебральних артерій.
Невдовзі тут планують розпочати
імплантації штучних водіїв ритму.
Лікарня бере участь у реалізації спільного проекту World
Bank Ukraine та Міністерства
охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на
службі у людей» з 2018 року. За
цей час медзаклад отримав ангіографічну систему, системи
комбінованого добового холтерівського моніторування ЕКГ, систему для добового моніторування артеріального тиску, ліжка для
палат інтенсивної терапії та інше
цінне обладнання, що ефективно
допомагає виявляти і запобігати
хворобам серця та судин, а також
вчасно їх лікувати». n

n Економіка

На сторожі чесної конкуренції
Волинське обласне територіальне відділення
Антимонопольного комітету України відзначило
25-ліття роботи
З перших днів існування установи
її працівники активно включилися
в процеси демонополізації
економіки області. Ними охопили
понад 50 соціально важливих
товарних ринків у галузі АПК,
промисловості, нафтопродуктів,
транспорту, будівництва, торгівлі,
громадського харчування,
фармації тощо
Ірина МИКОЛАЙЧУК

продовж 1994–2019 років
відділення
провело
904 перевірки, розглянуло
963 справ про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції (далі — конкуренційне законодавство), понад 80 заяв
про узгоджені дії та концентрацію.
Внаслідок вжитих запобіжних заходів припинено 3047 порушень конкуренційного законодавства та дій
за такими ознаками. З порушників
стягнуто до держбюджету штрафних санкцій на суму 4,9 мільйона гривень, відшкодовано плату
споживачам за ненадані або надані в неповному обсязі послуги
на суму 17,7 мільйона гривень.
Економічний ефект від припинен-
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ня порушень у вигляді зниження
цін (тарифів) на товари, роботи (послуги) на вимогу відділення за 1994–2019 роки становить
337,5 мільйона гривень. Загальний
економічний результат роботи відділення за 25 літ — 360 мільйонів
гривень.
Зокрема, за результатами проведених перевірок, розгляду заяв
та за власною ініціативою відділення
за період 2008–2017 років розглянуло 26 справ про порушення конкуренційного законодавства на ринках хліба та хлібобулочних виробів,
продовольчих товарів, заготівлі молока для промислової переробки,
переробки цукрових буряків на давальницьких умовах, обов’язкових
ветеринарних послуг. На порушників накладено штрафних санкцій
на суму 628 тисяч гривень.
Особливу увагу відділення приділяло виявленню та припиненню
недобросовісної конкуренції, в тому
числі введення споживачів в оману.
За результатами розгляду подань
контролюючих органів, заяв підприємців та за власною ініціативою
розглянуто 112 справ, унаслідок
яких накладено 938 тисяч гривень
штрафних санкцій. n
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ОВИНИ КРАЮ

Фото Сергія НАУМУКА.

ЛЖЕМІНЕР УСІХ ПІДНЯВ НА НОГИ
Учора, пообідньої пори, на електронну адресу
Луцького ремонтного заводу «Мотор», що на
вулиці Ківерцівській в обласному центрі, надійшло
повідомлення про закладення на його території
вибухівки із часовим механізмом, яка спрацює
через добу
Олег НЕНЬО

а місце виїхала слідчо–оперативна група поліції,
спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного
управління Національної поліції у Волинській області. Евакуювали понад тисячу співробітників підприємства. Під час огляду приміщень та території заводу вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Вирішується питання щодо внесення відомостей за
фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці
громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259
Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років. n
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Лучани завжди могли купити на ярмарку свіжу продукцію.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ РИНОК
ЗАВАЖАЄ... ЗАБУДОВНИКАМ?
Влада не дозволила Асоціації фермерів і приватних
землевласників Волині торгувати біля рацсу
Сергій НАУМУК

к ми вже повідомляли (див. «Волинь» від
28 березня ц. р.), у розпорядженні луцького міського голови від 13 березня
2019 року № 104, підписаному секретарем міськради
Григорієм Пустовітом, ішлося
про те, що Асоціації фермерів
та приватних землевласників
Волинської області дозволили продавати сільськогосподарську продукцію власного
виробництва на вулиці Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4). А от про
торгівлю на проспекті Соборності біля приміщення рацсу
— ані слова.
І ось нещодавно заступник голови цієї Асоціації Олег
Галасун отримав лист, підписаний першим заступником
луцького міського голови
Григорієм Недопадом.
У документі зазначається: «Враховуючи щільність
забудови житлових багатоповерхових будинків довкола
визначеного для торгівлі місця, особливості інфраструктури поряд із приміщенням
Луцького міського відділу
державної реєстрації актів
цивільного стану Головного
територіального управління
юстиції у Волинській області
та необхідність забезпечення безперешкодного доступу громадян до філії департаменту соціальної політики
Луцької міської ради, розта-

Я

шування фермерського ярмарку на вулиці Соборності,
20 на даний час вважаємо недоцільним».
Із цим питанням фермери звернулися до депутатів
Луцької міської ради під час
чергової сесії. Обранці громади на словах підтримали
сільгоспвиробників. Зокрема,
«за» висловилися Юлія Вусенко й Андрій Покровський.
На закид, що після фермерів
на тому місці торгує хто попало, депутат Павло Данильчук
резонно зауважив, що для
цього є муніципальна поліція,
яка має припиняти незаконну
торгівлю.
Натомість секретер Луцької міської ради, виконувач

не саме на тому місці, але у цьому
« Можливо,
мікрорайоні можна облаштувати фермерський

повноважень міського голови
Григорій Пустовіт зазначив,
що місто не перетворюватимуть на базар. Мовляв, у місті
є де торгувати.
— Я не розумію, кому ми
заважаємо, але точно не тим,
хто вказаний у цьому листі: ні
департаменту соцполітики, ні
відділу державної реєстрації
актів цивільного стану, — сказав Олег Галасун.
— Фермери стали на заваді забудовникам житлового

У ніч із неділі на понеділок до помешкання жителя
села Яцьковичі Березнівського району,
що на Рівненнщині, хтось кинув гранату
Валентин СТАВСЬКИЙ

ро це 57–річний власник житла Юрій Гапон повідомив поліцію. На момент вибуху в будинку нікого не
було, оскільки чоловік із родиною перебували в Рівному на весіллі сина. Власник помешкання працює в лісництві, є депутатом Березнівської районної ради.
Працівники вибухотехнічного відділу головного управління Національної поліції в Рівненській області встановили, що в одній із кімнат вибухнула граната РГД-5, яку
невідомий зловмисник закинув із двору, розбивши вікно.
У помешканні проживають старший син із невісткою і малолітньою дитиною.
За інформацією відділу комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області, криміналісти вилучили уламки гранати і запал із маркуванням.
Розпочато розслідування за фактом хуліганства. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. n

П

комплексу «Егоїст». Ще коли
почали зводити цей центр, то
постало питання, чи вистачить парковок. Згідно із законодавством, якщо поруч є загальне місце для паркування,
то забудовники можуть укладати договори чи просто користуватися цією територією.
Але і лучанам, і керівництву
міста треба співпрацювати з
фермерами. Треба думати,
як об’єднуватися. Якщо ми
надаватимемо їм ринок збуту, то це теж позитивний крок.
Можливо, не саме на тому
місці (бо все-таки скоро буде
реконструкція
приміщення
рацсу), але у цьому мікрорайоні можна облаштувати фермерський ринок. Скажімо, за

ринок. Скажімо, за комплексом «Гостинець»,
де є комунальна земля. Треба думати
і домовлятися.

НА ЩАСТЯ, ВІД ВИБУХУ
НІХТО НЕ ПОСТРАЖДАВ

»

комплексом «Гостинець», де
є комунальна земля. Треба
думати і домовлятися, — вважає депутат Алла Надточій.
— Питання не закрите.
Зрозуміло, що найближчим
часом нас чіпати не будуть.
Але думатимуть, як нас здихатися, — підсумував Олег
Галасун. — Депутати на словах ніби нас підтримували,
але як воно буде, коли дійде
до розгляду на сесії, — невідомо. n

Потужності полігону для твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району
вистачить лише до кінця року. Однак директор КП «Луцькспецкомунтранс» Валерій
Кузьмич зауважив, що на сьогодні стан полігону набагато кращий, ніж був півроку тому.
Основна проблема — витоки фільтрату, наразі їх відкачали, а полігон обгородили. Проте
проблема знову повторилися через рясні дощі. Щоб оцінити теперішній стан сміттєзвалища, працівники санепідемстанції взяли проби повітря, землі та води на полігоні.

У НОВОВОЛИНСЬКУ ПІДПІЛЬНО
ПАЛЬНИМ НЕ ТОРГУВАТИМУТЬ
У місті гірників демонтують самовільно встановлені
автозаправні станції на вулицях Луцькій та
Шахтарській. Таке рішення прийнято на останньому,
позачерговому засіданні виконкому міської ради.
Цьому передував висновок комісії з техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Роксолана ВИШНЕВИЧ

а словами заступника міського голови Володимира Рожелюка, ще торік міська рада виявила дві самовільно
встановлені АЗС. Тоді й звернулася у міську й обласну
прокуратуру, правоохоронні органи, обласну держадміністрацію. Як відповідь — вимогу закрити незаконні заправки
перед органами місцевого самоврядування — постановила
прокуратура. Як виявилося, нелегальні заправки екологічно
й технічно небезпечні. Крім того, ці структури не сплачували податки ні за землю, ні за акциз. Під час обговорення
були претензії до роботи Нововолинського міського відділу
управління ДСНС України у Волинській області: чому не проводилися перевірки та не вжито жодних заходів?
Одна із заправок розміщена на території Благодатного, тому члени виконкому рекомендували тамтешньому
голові Олександрові Топорівському прийняти відповідне
рішення селищної ради. n

З

Більше новин — на сайті
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38 мешканців Рівненщини задекларували свої доходи
в розмірі понад 1 мільйон гривень. Протягом січня — квітня
цього року 6290 громадян подали податкові звіти. Основними
джерелами доходів мільйонерів є продаж нерухомого та рухомого майна, інвестиційний прибуток, іноземні доходи, доходи
від здачі в оренду майна, отримання спадщини, дарування тощо.

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Ведуча рубрики
Катерина ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n Історії кохання
Фото youtube.com.

n Ніхто, крім тебе
Фото з домашнього архіву родини ГАРБУЗІВ.

Катерина ЗУБЧУК

ласкаві руки, Заберу тебе з розлуки Й поведу тебе в весільну заметіль…»
А що наречені причетні до мистецтва, то самі організували троїсті
музики, запросивши на поміч одного з друзів, і подарували гостям
зворушливі мелодії.

«Я БОЯВСЯ ВТРАТИТИ ЖІНКУ,
В ЯКІЙ БАЧИВ МАМУ СВОЇХ
ДІТЕЙ»

Цю адресу підказала шанувальниця нашої газети Олена Гончарук
із Купичева Турійського району.
Мовляв, десь далеко їздите, щоб
зустрітися з героями сторінки
«Любить! Не любить». А ось під
боком, у Ківерцях, живуть Олександр і Анастасія Гарбузи — чудове молоде подружжя. А ще ж, як
з’ясувалося в розмові з пані Оленою, Олександр відомий як ведучий весільного дійства, Анастасія
зачаровує молодят і гостей своїм
голосом та грою на скрипці.
Пригадався давній звичай: пекти коровай у волинських селах кличуть жінок не просто з родини чи
сусідок, а щасливих у шлюбі, – щоб
і в наречених життя було таким.
Якщо брати до уваги цю прикмету,
то й Гарбузи стали своєрідним талісманом для молодих.
Ми зустрілися з Олександром і
Анастасією у їхній затишній квартирі. І, звичайно, найперш мова
про те, як народилася їхня сім’я.
– Доля нас зводила двічі і другий раз – назавжди, – сказав чоловік. – Ми познайомилися ще на
початку 2000-х, навчаючись у Волинському державному училищі
культури і мистецтв. Мали навіть
одного викладача з фортепіано.
Але тоді ще і не придивлялися одне
до одного. А потім наші шляхи розійшлися і знову перетнулися вже
в Інституті мистецтв Рівненського
державного гуманітарного університету, куди Настя прийшла на два
роки раніше за мене.

єднала спільна
« Нас
робота, інтереси. І не
було часу на те, аби
збитися на щось таке,
що руйнує сім’ю.

»

Ось тоді й почали зустрічатися.
А вже через два місяці Олександр
покликав дівчину заміж. Чому так
поспішав з одруженням?
– Я розумів: коли Настя закінчить інститут (вона навчалася на
останньому курсі, а я тільки на першому), то поїде на свою Волинь. І
наші дороги розійдуться. Тому й
зробив пропозицію так швидко, –
каже чоловік. – Боявся втратити
жінку, яка мені дуже подобалася,
яку шукав і знайшов. У ній бачив
хорошу маму своїх дітей. Серцем
відчував, що вона буде берегинею
сімейного вогнища. І сьогодні, через 12 літ подружнього життя, скажу: якби вернутися у той час, нічого б не змінив – все зробив би, як і
навесні 2007-го.
Обоє пригадують той пам’ятний день, коли все вирішилося.
– Це було після конкурсу диригентів, – розповідає Олександр,
– на якому я зайняв друге місце.
У доброму настрої ми пішли з Настею на прогулянку в парк, що в
центрі Рівного. І тут, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, я освідчився.
Жінка додає:
– Ми ж були студентами. Хоч
Олександр уже тоді підробляв, із
грошима було сутужно. Але перстень він мені подарував, коли

«РЕВНОЩІВ НЕМА,
ЯКЩО ЛЮДИ ДОВІРЯЮТЬ
ОДНЕ ОДНОМУ»

Тато, мама і їх синочки.

«ДОЛЯ ЗВОДИЛА НАС ДВІЧІ
І ДРУГИЙ РАЗ — НАЗАВЖДИ»
– Моя Настя – жінка, яку я шукав і знайшов, – каже Олександр Гарбуза.
Тому-то й поспішав він із пропозицією руки і серця коханій. Через два місяці зустрічей вони пішли
під вінець. І сьогодні чоловік упевнений: якби вернутися у той час, то нічого не змінив би —
все б зробив, як і навесні 2007-го, коли було їхнє весілля
кликав заміж. А згодом я дізналася
цікаву історію. У мами Олександра
була довга гарна коса. Коли старший син женився, вона відрізала
її й продала, а за виручені гроші
був куплений перстень на заручини невістці. Так само моя майбутня свекруха знову відрізала косу,
яка встигла відрости, а за виручені
гроші Саша купив мені перстень.
Після цього не треба й питати,
як зустріла невістку мама Зіна —
так звертається Настя до матері
чоловіка. Мабуть же, не різала б
косу жінка, якби синова обраниця,
з якою вже встигла познайомитись, не припала до душі.

нареченій пов’яже священик руки
рушником. Це був отець Віталій
Друзюк. А реєстрували ми шлюб у
Шпанівській сільській раді, що неподалік Рівного. Дуже хотіли, щоб
ця подія відбувалася у Рівненському рацсі, але там черга була розписана на кілька місяців наперед.
А оскільки ми поспішали з одруженням, то вже виходу іншого не
було, як поїхати в приміське село.
Весільне дійство відбувалося
в ресторані «Кобза», який, уже су-

дячи з назви, «вписувався» у задум
молодят: приміщення оформлено
в українському стилі. І тут фольклористи зустрічали молодят. А гості
теж були переважно у вишиванках
(про такий дрес-код їх заздалегідь попередили). Пам’ятний момент – перший танець наречених.
Олександр, танцюючи з Настею,
співав пісню «Забудь печаль», відому у виконанні народного артиста України Василя Зінкевича. У ній
є такі зворушливі слова: «Згадаю я

«ЗАМІСТЬ ТРАДИЦІЙНОЇ
БІЛОЇ СУКНІ Я ОДЯГНУЛА
ВИШИВАНКУ І ЧЕРВОНУ
ПЛАХТУ»

Подружжя показує весільні
знімки. І перше, на що звертаю
увагу, – одяг нареченої. Настя з
приводу мого зацікавлення каже:
– А в нас весілля було в українському стилі. Замість традиційної
білої сукні, про яку так мріють дівчата, я одягла вишиванку, плахту.
А фату прикрасили розмарином.
Олександр був у чорному костюмі
та вишиванці…
Здобуваючи освіту, вони вивчали фольклор, народні традиції
і вирішили й своє весілля провести, як це робили колись. Тож
дружка-фольклористка, яка з Настею навчалася, супроводжувала
всі дійства обрядовими піснями:
і коли вранці наречену одягали,
і коли наречений прийшов викупляти молоду, і коли батьки благословляли дітей на щасливе життя.
Вінчалися Гарбузи у церкві Федора Острозького УПЦ Київського
патріархату.
– Тут я свого часу прислужував,
– розповідає Олександр. – Потім
і в хорі співав. Знав ще тоді, що
тільки у цьому храмі мені і моїй

Анастасія прийшла в невістки.
Але їхня з Олександром сім’я була
вже третьою у квартирі його батьків (тут жив і його брат), тож через
півроку молоде подружжя перебралося на Волинь. Правда, уже не
в рідний для Насті Луцьк, а у Клепачів Ківерцівського району, де на
той час поселилася у придбаному
будинку її мама. І почали Гарбузи
шукати роботу десь поблизу. Одного дня прийшли у Ківерцівський
будинок культури. Зустрілися з директором закладу. «Вам не треба
музикантів?» — спитали і виклали
свої дипломи. Дипломи, хоч і червоні, не дуже зацікавили керівника.
А ось те, що на ділі вміють робити ті
музиканти, він перевірив.
— Дали мені скрипку, — розповідає жінка, — яка вже пилом
припала, Олександрові — баян.
Ми зіграли декілька мелодій, і нас
колективно (на цей своєрідний
кастинг директор покликав й інших
працівників) взяли на роботу обох.
Близько п’яти років подружжя жило у Клепачеві і доїжджало
щодня у райцентр. Так було, поки
купили у Ківерцях перш однокімнатну квартиру, а згодом — трикімнатну, бо ж росли два синочки
— Микита і Тимофій, які народилися з невеликою різницею у віці.
Настя пригадує, що лише два місяці за старшою дитиною сиділа вдома. Завдяки бабусям («а було, що
й няньку наймали») могла працювати. Обоє із чоловіком старалися,
щоб зібрати кошти на своє житло.
— А зараз ми уже пішли, як кажуть, — у вільне плавання, — розповідає Настя. — Я вже рік, як розрахувалася в Будинку культури, а
Олександр у березні нинішнього
року потрапив під скорочення. Виручає те, що ми основною роботою
ніколи не обмежувалися. У Саші
уже великий досвід ведучого святкових подій, зокрема весільних
дійств. Я співаю, граю на скрипці. І,
як і раніше, працюємо разом.
Чи вдалося знайти свій ідеал
— яку хотіли дружину (чоловіка)?
Коли про це зайшла мова, Олександр, не задумуючись, сказав:
— Звичайно!
60-річна українка —
найвродливіша бабуся світу

l ЗНАЙ НАШИХ!

»

Цікава
ГА З Е ТА +

на вих ідні
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Фото promin.cv.ua.

«УСІМ, ЧОГО Я ДОСЯГ У ЖИТТІ,
— ЗАВДЯЧУЮ МОЇЙ НАСТІ»

А ще Олександр сказав те, що
Анастасії, мабуть, особливо приємно чути:
– Настя підтримує мене в усьому. Вона – моя муза. І всім, чого я
досяг у житті, – завдячую дружині.
Так уже склалося життя наших
героїв: коли люди відпочивають, то
вони працюють. Більше того – від
них залежить, чи запам’ятається
весілля нареченим та гостям своєю
неповторністю (тільки торік Олександр провів їх до сорока). А як же
сімейство відпочиває? Про це теж
хотілося почути. І тоді на допомогу
прийшов комп’ютер. Мої співбесідники показали фото, які стали
відповіддю на моє запитання. Подружжя любить бувати в Карпатах,
Прикарпатті. І, звісно, на морі. До
того ж, як зазначають обоє, завжди
з дітьми. Бо не можуть собі дозволити поїхати засмагати й купатися, залишивши синів на бабусь. У
Крим, поки він не був анексований,
вирушали вже тоді, як старшому
синові було два роки, а молодшому
— лише 10 місяців. Дехто дивувався: мовляв, що ж то за відпочинок
із такою малечею? Вони слухали і
робили своє, бо це ж заради дітей,
їхнього оздоровлення і влаштовували ці поїздки.
— Звичайно, — каже Анастасія,
— зараз ми вже герої. Тепер, коли
синам 10 і 8 років, за кордон можна вирушати з ними. Торік у Єгипті
відпочивали.
І як ілюстрація до цього — знову
знімки, на яких — миті з життя сімейства, що запам’яталися і батькам, і дітям. n

Руслана завжди вміла опинятися в епіцентрі важливих для українців
подій і залишати там яскравий слід.

Від «Диких танців»
Руслани у Стамбулі
тріснула надміцна сцена

Інна ПІЛЮК

ПЕРШОЮ КОНКУРЕНТКОЮ
БУЛА АНІ ЛОРАК

Не обмежена в діяльності й вільна красуня Марія на візку мотивує бути оптимістом.

Перенесла 49 переломів —
і тепер не дає зламатися іншим
Громадська активістка Марія Нікітіна з дитинства в інвалідному
візку через «кришталеву хворобу», однак не опускає рук
ще й мотивує багатьох здорових. Вона захищає права людей
з інвалідністю і є членом організацій «Рада жіночих ініціатив»,
«Захист» та депутаткою Вижнівської міської ради, де її буквально
носять на руках

Лариса ЗАНЮК

«ТАТО НЕ ВИТРИМАВ МОЄЇ
ХВОРОБИ — І ЗАЛИШИВ МАМУ
З ЧОТИР
ЧОТИРМА ДІТЬМИ»
И»

Марія
арія про
проживає у Вижниці Черької області
обла й працює в місьнівецької
аді, де немає
нем ліфта. Отож дівчикій раді,
ну та її візок щодня носили на руках,
а потім зал засідань зробили на 1-му
поверсі. Вона пригадує:

“

Коли стала депутаткою,
то спочатку дуже боялася,
адже розуміла, що наша
міська рада недоступна
для таких, як я.

— Коли стала депутаткою,
то спочатку дуже боялася, адже
розуміла, що наша міська рада
недоступна для таких, як я. Нара-

зі в місті було прийнято програму
2018 року про створення Комітету доступності, щоб зробити комфортним пересування людей з інвалідністю.
Ця симпатична й комунікабельна дівчина, окрім спілкування, любить співати і в церковному, і в самодіяльному хорі. Коли я слухала,
як вона дає інтерв’ю, то сприймала
її цілком повносправною, поки оператор не показував, що ця красуня
і модниця — в інвалідному візку.
Виявилося, це зовсім не ввпливає
на її душевний настрій. Бо вона
за характером не обмежена в діяльності й вільна, ще й навчає інших
бути такими ж.

«ЦІКАВА»
»»
Закінчення на с. 9

ЗА 16 ТРАВНЯ ВЖЕ
У ПРОДАЖУ!
У 2017 році подружжя стало обличчям журналу «Фреш» (8 випуск).

Участь Руслани у Євробаченні-2004 була дуже «сімейним» проектом. Музику
до переможної запальної композиції «Дикі танці» артистка

“

«Дванадцятки»
буквально
посипалися
на українську
зірку. Руслана
впевнено
обійшла
36 інших
учасників
«Євробачення».

написала сама, слова — авторства її чоловіка та водночас
продюсера Олександра Ксенофонтова. Всі витрати, пов’язані
з конкурсом, виконавиця обіцяла взяти на себе. На той час
подружжя володіло прибутковим рекламним бізнесом.
нденткою
денткою № 2 на поїздПретенденткою

Сучасники, ровесники, коханці — Марина Цвєтаєва і Борис
Пастернак (на фото) — листувалися впродовж 13 років.
У них була лише одна зустріч, але їхні почуття, відображені
в листах і документах, досі вражають до глибини душі й
спонукають вірити у світлі почуття
ак я люблю любить…
А Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я — никогда». У
цих рядках була вся Цвєтаєва. У
коханні — смисл її життя. Стосунки поетеси з чоловіком Сергієм
Ефроном складалися непросто. Після довгої розлуки у 1922
році Марина переїхала до нього
в Берлін, і тоді сталася її перша
«зустріч» із Пастернаком.
Поет здавався щасливим у
шлюбі: кохана дружина, син —
сімейна ідилія. Але все це було
швидше те, що хотілося видавати за дійсність. У сім’ї спалахували скандали. Побутові негаразди
все частіше наводили Бориса
Леонідовича на суїцидні думки.
Намагаючись втекти від сімейних
проблем, поет купував нові книги
і поринав у читання з головою. В
один із важких життєвих періодів йому до рук потрапила збірка «Версты» Марини Цвєтаєвої.
У її віршах він знаходив розраду.
Незабаром написав Цвєтаєвій
перший лист. Так і зав’язався
їхній епістолярний роман. Туга

«К

n Тільки факти
Традиція весільного торта
зародилася в Стародавньому Римі, де було прийнято
оловою
ю
розсипати над головою
ти хлінареченої крихти
дюба як символ родюли
чості. Гості збирали
крихти на удачу. Там
же уперше стали
використовувати
метал для виготовлення обручок..

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 16 травня:

15 років тому співачка здобула
першу для України перемогу
на «Євробаченні» і тепер
зізнається, що не проти й удруге
спробувати щастя у цьому змаганні
Тріумф голосистої
та драйвової Руслани
2004 року дорого коштував
усім: країна змушена була
готуватися до проведення
в себе наступного конкурсу,
а от сама виконавиця мало
не поплатилася за успіх
власною родиною

Епістолярний роман
двох великих поетів

Фото ELIVE.com.ua.

О
Одеська
пенсіонерка Світлана Гасс (на фото)
має титул найкрасивішої старшої пані планети
м
і «Місіс Трансконтиненталь»
с. 16

Анастасія з цього приводу розмірковує так:
— Коли одружуєшся, то, по правді, не знаєш, як складеться сімейне
життя. Буває ж, що ніби й хороший
хлопець був і гарно залицявся, а через десять років з того «хорошого» й
сліду не залишається. А у нас вийшло так, що ми завжди були разом.
Нас єднала спільна робота, інтереси. І не було часу на те, аби збитися
на щось таке, що руйнує сім’ю.
– З одного боку, це непросто,
коли чоловік і дружина 24 години
разом – на роботі і вдома, – додає
Олександр. – А з другого – дуже
добре. Ми знаємо все одне про
одного. І у нас немає підстав для
ревнощів. Буває, хтось із чоловіків
Насті комплімент зробить, чи мені
– дівчата. Друзі наші дивуються:
як, ви не ревнуєте одне одного? А
в нас справді немає ревнощів, бо
головне – довіра і наша любов.

ку була Ані Лорак, але Національна телекомпанія того року
зробила ставку на голосисту
львів’янку.
Вивчаючи
конкурентів,
Руслана чітко розуміла: однією тільки піснею публіку
навряд чи візьмеш. Тому вирішила епатувати ще до початку конкурсу: на її прес-конференціях відвідувачі могли
спробувати українські горілку
та сало, а також повчитися гри
на трембіті. А довкола самої
пісні створили загадкову ауру:
дикі танці, мовляв, — то закодований символ гуцулів, жителів гір у Східній Європі, що
має омолоджувальний вплив
на організм. Енергія землі
через танцівника немов передається у вищі світи, і така
людина житиме вічно. Запалу
учасники колективу Руслани
не шкодували ще під час репетицій. Якось на одному з тренувань у Стамбулі, де відбувався
конкурс, навіть тріснула сцена,
зроблена з надміцного скла.
Виступ, як і передбачали букмекери, видався феєричним
і безсумнівно переможним.
«Дванадцятки» буквально посипалися на українську зірку.
Вона впевнено обійшла 36 інших учасників. Німецьке телебачення згодом визнало пісню
Руслани «Wild Dances» («Дикі
танці») найкращою за всю історію конкурсу.
На батьківщині співачці
після перемоги присвоюють
звання народної артистки
України.

Закінчення на с. 8
За
Закінче

»

Руслана не проти ще раз спробувати
щастя на «Євробаченні»

60-річна
пенсіонерка
п
Світлана
Гасс
Св
має титул
найкрасивішої
най
старшої
пані
планети

Невдачі в ліжку?
Йдіть до кардіолога

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

за батьківщиною і необхідність
бути в еміграції послужили ще
більшій прив’язаності поетеси до
Пастернака. В його листах вона
знаходила підтримку, в його словах — рідну російську мову, а в
його душі — себе.
Йшов 1926 рік. Пастернак писав Цвєтаєвій про свої мрії, про
те, що попереду буде літо їхньої
зустрічі. Але доля розводила
закоханих за листуванням. Їхні
зустрічі постійно переносилися
через трагічні обставини. У 1927–
му пара повинна була разом поїхати до Райнера Марії Рільке —
поета, котрий уособлював для
них Поезію. На жаль, побачення
так і не відбулося. Рільке помер в
останні дні 1926–го.
У сім’ях Цвєтаєвої та Пастернака щоденно почали виникати
скандали, тому що близькі інтуїтивно помічали все більше їхнє
відчуження, але нічого зробити з
цим не могли. Дружина Леоніда
Борисовича, відчуваючи постійну
присутність іншої жінки в думках
чоловіка, зібрала речі й разом
із сином поїхала. Коли Марина

дізналася про те, що руйнується
сім’я її коханого, попросила припинити листування. Пастернак
намагався виконати це прохання,
але пристрасть виявилася сильнішою, і вони через місяць знову
закидали одне одного відвертими любовними листами.
Чим довше вони спілкувалися, тим більше ідеалізували один
одного. Їхні листи створювали
бездоганні образи, вони не уявляли свого життя порізну. Борис
Леонідович писав: «Я люблю і не
зможу не любити тебе довго, постійно, всім небом… Я не кажу,
що цілую тебе тільки через те, що
цих поцілунків ніколи не бачив. Я
обожнюю тебе… Не руйнуй мене,
я хочу жити з тобою, довго, довго

Марина дізналася
« Коли
про те, що руйнується
сім’я її коханого,
попросила припинити
листування.

»

жити». Але рано чи пізно їхні долі
повинна була вирішити зустріч.
Ще через декілька років листування їхнє спілкування зійшло
нанівець. Ні Пастернак, ні Цвєтаєва більше не мали потреби одне
в одному. «Я б не змогла з тобою
жити не через нерозуміння, а через розуміння. Страждати від чужої правоти, яка одночасно і своя,
страждати від правоти — цього
приниження я б не пережила».
Коли в 1935 році в Парижі на антифашистському Міжнародному
конгресі письменників на захист
культури відбулося їхнє довгождане рандеву, замість пристрасних обіймів і зізнань у коханні
поети пили чай і в’яло розмовляли про літературу та музику. Ця
«незустріч» визначила подальші
їхні долі. Пастернаку і Цвєтаєвій
не судилося бути разом. З приводу цього і народилися ось ці її
рядки: «О прозе, о поэзии — все
мимо — Подавлености тягостной
печать. У всех невстреч закон неумолимый — Друг другу людям
не дано понять!» n

n Він і Вона

НЕХИТРІ СЕКРЕТИ
СІМЕЙНОГО ЩАСТЯ
Посміхайтеся частіше,
і ваші рідні теж чинитимуть
за вашим прикладом.
Завжди в усіх починаннях підтримуйте чоловіка,
будьте віддані й вірні йому.
Він буде вам довіряти.
Не показуйте чоловікові свою силу, упертість
і перевагу в порівнянні
з ним. Будьте слабкою
поруч із коханим. Так він
відчує себе справжнім
мужчиною, і це додасть
йому ще більше впевненості в собі та бажання вас
захистити.
У разі виникнення конфлікту розумно буде постаратися згладити всі гострі
кути й спільно вирішити
проблему, а не скаржитися
одне на одного близьким
родичам або друзям.
Забудьте про свої спроби перевиховати і змінити
чоловіка. Не витрачайте сил
і часу даремно. Любіть його
таким, який він є.
Навіть якщо правда на
вашому боці, а чоловік гне

своє, залиште цю розмову
на потім. Все одно зараз
нічого не доведете, тільки
посваритеся.
Основа міцного шлюбу
— довіра. Якщо у стосунках
вона є — не буде необґрунтованих ревнощів.
Не потрібно порівнювати свого чоловіка з іншими
або ставити когось йому в
приклад. Ваш суджений —
ваш вибір, а це значить, що
він кращий за всіх.
Не зачіпайте чоловіка,
коли він без настрою, бажаного позитивного результату ви не досягнете, а тільки
ще більше розсердите.
Не варто перетворюватися в домогосподарку
або прислугу. Ви — особистість. У вас повинні бути
свої друзі, захоплення, свій
особистий простір.
Щоб зберегти щемливість почуттів і не дати
вогню згаснути, треба не
тільки вести спільно побут,
але й проводити дозвілля
разом. n
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День
в історії
травня

19
Документальне відео від «Газети Волинь» розповідає про захисників України із Горохівського району
та їхніх рідних.

У ПЕРЕПОВНЕНОМУ ЗАЛІ
ГЛЯДАЧІ ПЛАКАЛИ
У селі Скригове
Горохівського району
у День матері відбувся
показ фільму, створеного
журналістами «Газети
Волинь», «Я вірю, що
закінчиться війна!», а
напередодні відеороботу
переглянули мешканці
Звинячого
Іван СТЕПАНЕНКО

елян на урочистості у
Скриговому зібралося
чимало, адже захід влаштували після богослужіння,
тому більшість відразу з церкви прийшла у клуб. Працівники закладу культури привітали односельчан зі святом
і продемонстрували сюжет

С

про
« Розповідь
загиблих мешканців
району не може не
викликати сліз, втім,
і усмішка з’являється,
коли на екрані
— земляки, які
живими і здоровими
повернулися
додому.

»

«Волині–нової» «Знай наших:
Календар про 12 місяців —
скригівських витязів», а потім
— і фільм від видання.

Один із героїв стрічки Михайло Харків у 52 роки пішов на фронт,
де за рішучість і відвагу побратими дали йому псевдо Ураган.

Місцеву жительку, ініціаторку проекту Євгенію Харків
вразила тиша, яка панувала
у залі під час перегляду. За
її словами, ніхто не виходив
і навіть діти не перешіптувалися. А мешканка села Ганна
Войтович каже, що відеорозповідь про загиблих мешканців району не може не викликати сліз, втім, і усмішка
з’являється, коли на екрані
— земляки, які живими і здо-

ровими повернулися додому.
У Звинячому фільм показали у День пам’яті та примирення, 8 травня, після молитви
за полеглих у Другій світовій
війні та мітингу–реквієму. На
захід запросили учасників
російсько–української війни
та їхніх рідних, прийшла до
залу сільського клубу і героїня стрічки — мама загиблого
воїна Андрія Ліщини Оксана
Матвіївна. n

www.volyn.com.ua

У Луцьку Болеславу
Прусу найбільше
сподобалася ковбаса
19 травня 1912 року помер письменник
Александр Гловацький (таке справжнє
прізвище класика польської літератури)
Андрій
БОРКОВСЬКИЙ

кщо про
місце
смерті
основоположника
польського реалізму відомо
достеменно, то місце народження довгий час було
невизначеним. Вважали,
що він народився в селі
Машів нині Любомльського району. Підставою для
цього послужили згадки у
польській книжці «Історія
польської літератури. Нова
доба», яка вийшла 1916
року. Власне, там і згадане поліське село як місце
народження класика. Підсилило цю думку те, що у
Машеві таки було помістя Гловацьких, а місце, де
воно розташовувалося, ще
довго звали Гловатчиною.
На момент появи на світ
Александра родина мешкала в Жабчому (Польща),
яке теж вважали місцем
народження письменника,
хоча, як свідчать метричні
книги, це сталося у Грубешові. Суперечність цілком
роз’яснили сучасні історики: виявляється, на час появи на світ Александра стосунки його матері та батька
були не безхмарними. Молода жінка проживала і народила в будинку чужих людей — ксьондза Фелікса
Трощинського, який і став
хрещеним немовляти.
Мати Александра померла, коли малому було
лише три роки, але у всіх
своїх творах письменник
зображав матерів освіченими та ніжними. Натомість батьки його головних
героїв частіше були для синів баластом та причиною
сорому, аніж опертям.
Однак із Волинню Болеслав Прус пов’язаний. У
1858 році після смерті батька він успадкував маєток у
Машеві, де бував не раз.

Фото upload.wikimedia.org.
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За спогадами старожилів,
письменник любив сідати
під старим дубом чи грушею і писати. Одне з тих
дерев дожило донині: 300–
літній дуб росте на обійсті
Бінюків. У 2011 році обласна рада надала дереву
статус ботанічної пам’ятки
природи.
Після поїздки в Луцьк
він описав наш край у «Волинських нотатках».
«Луцьк недорогий. Фунт
(приблизно 450 г. — Авт.)
яловичини коштує 10 коп.,
вирізки — 15 коп., хліба —
3 коп. Картоплю продають
по 5 копійок за галон (міра
об’єму сипучих речовин
— приблизно 4,4 літра. —
Авт.), фунт доброго масла
взимку — за 42 коп., влітку
можна мати і за 25 коп. Треба додати, що випічка цілком добра, а ковбаса відмінна, не пам’ятаю, щоб колись
їв ліпшу», — так письменник
згадував наше місто.
8 вересня 1910 року
Александр
Гловацький
продав свій машівський
маєток Михайлу Петропавлівському за 2 тисячі
рублів. Через два дні польська громада Луцька організувала банкет на честь
письменника у помешканні
адвоката Жанжевського. n

n Ніхто не забутий, ніщо не забуто
Фото Івана КАПІТУЛИ.

Тепер земляки знатимуть імена героїв
У День пам’яті та примирення в селі Замшани
Забродівської об’єднаної територіальної громади
Ратнівського району було відкрито пам’ятник воякам
Української повстанської армії, котрі у 1943—1951 роках
поклали голови за незалежність нашої держави
Іван КАПІТУЛА

ого встановлено на місці захоронення останків
загиблих у 1939—1951
роках. На пам’ятному знакові
викарбувані імена 36 осіб сотні Пилипа Сороки (позивний
— Соловейко), котрі полягли
біля села Дошне Ратнівського району, а також мешканців
Замшан та Вужиська, які постраждали від репресій радянської влади у 1939—1951
роках і через багато літ реабілі-

Й

товані уже в незалежній Україні. Таких — 54. На центральній
стелі знака поміщено фотографію легендарного повстанця,
керівника СБ Ковельського
окружного проводу ОУН замшанівця Андрія Михалевича
(Коса). Поряд—посвідка про
нагородження його Українською Головною визвольною
радою і Головним військовим
штабом УПА від 15.06.1952
року Срібним хрестом заслуги.
Ініціатори зведення пам’ятника — Віталій Михалевич,

голова церковної парафіяльної ради місцевої ПЦУ (до
речі, племінник легендарного
Коса), Анатолій Михалевич,
житель Дніпра, та Анастасія
Пиянзина, рідна сестра Коса,
яка мешкає на Дніпропетровщині. А постав він завдяки їм та
багатьом спонсорам, які підтримали ініціативу коштами.
У заході взяли участь голова райдержадміністрації Андрій Харлампович, його перший заступник Євген Савлук,
представники органів місцевого самоврядування, громадськості, депутати місцевих
рад, молодь, духовенство та
тутешні жителі. Ратнівський
декан і настоятель храму Святого пророка Іллі Православ-

Під час відкриття пам’ятника у Замшанах.

ної церкви України отець Роман Бодак та настоятель храму
ПЦУ села Замшани отець Ми-

кола Гамера відправили поминальну панахиду по невинно
убієнних і освятили знак. n

З РОСИ І ВОДИ!

www.volyn.com.ua

Завтра поважний
ювілей — 70 років —
святкуватиме
дорога матуся, теща,
бабуся, прабабуся,
жителька
селища
Колки Маневицького району
Тамара Григорівна
ЯРМОЛЮК.
Прийми, рідненька, найкращі
побажання. Дякуємо за чуйне і ніжне серце, за мудрі поради, за щиру
турботу про кожного з нас.
Хай життя твоє квітує ніжним
цвітом,
І День народження приходить
знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Хай Мати Божа тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби,
Нехай Господь щедроти
посилає
Сьогодні,
завтра і завжди.
З любов’ю
доньки
Ольга,
Наталія
із родинами.
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Вітаємо!
Ювілейний день
народження завтра
відмічатиме дорога
мама, бабуся, прабабуся, жителька
селища Сенкевичівка Горохівського
району
Ольга Яківна
ВІТЮК.
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі.
Ось і загорілася 80 свічка
Вам на ювілейному столі.
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий вік.
Із ювілеєм вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен
наступний рік.
Нехай життя здається добрим
дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом
і людьми.
З повагою
та любов’ю
сини, невістки,
внуки.

Весняне
сонце
15 травня подарувало ювілейне проміння
добрій, порядній, гарній людині, люблячій
мамі та бабусі, милій
прабабусі, жительці
села Костюхнівка Маневицького району
Галині Петрівні
НИКИТЧУК.
Вам сьогодні — 70!
Хай поруч ангел ваш завжди
летить
І береже вас від біди повсюди.
Нехай несе вам радість кожна мить
І благодать Господня з вами буде.
Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують з вами в майбуття.
Здоров’я вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди.
Хай прибуває щедро вам щоднини
Із сонця
й вітру, із
води й роси.
З любов’ю
і повагою
діти, внуки,
правнуки.

19 травня світанкова зоря усміхнеться
іменинним промінням
нашому найкращому
внуку, жителю села
Мирне Горохівського
району
Дмитру
ЯНЧУКУ.
Щиро вітаємо з 20-річчям. Ладні
прихилити тобі небо і зорі за те, що
йдеш життєвою дорогою добрим і щирим, радуєш нас своєю порядністю і
доброзичливістю. Пишаємось і завжди чекамо тебе.
Бажаєм здоров’я міцного-міцного,
Молитвою просимо в Господа Бога,
Щоб ранки надію тобі дарували,
Щоб люди хороші тебе поважали.
Щоб був ти щасливий,
духовно багатий,
Кохання весною щоб в серці цвіло.
Завжди пам’ятай,
що в ріднесенькій хаті
На тебе чекають
любов і добро!
З любов’ю
бабуся Софія,
дідусь Петро
Янчуки.

Р Е К Л А М А

РЕАЛІЗУЄМО:

:)) Анекдот

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.

м. Луцьк, вул. Глушець, 49 (0332) 78-29-28, (099) 277-83-76

:)) :)) :))
Чоловік і дружина сваряться.
– Та я заробляю стільки, що можу
утримувати двох жінок!
– Чудово! В такому разі я телефоную мамі,
що вона відтепер буде жити з нами!
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про
послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн
(за сайт + 30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у с. Перемиль Горохівського району дерев’яний приватизований будинок (93 кв. м). Є газ, вода,
літня кухня, сарай, льох, 45 соток городу. Ціна договірна. Тел. 095 31 17 822.
l Продається будинок із надвірними спорудами. Є газ, світло, колодязь
(с. Павловичі Локачинського району).
Тел.: 067 22 48 424, 093 83 55 283.
l Продається будинок з усіма господарськими спорудами. Є газ, вода
(глибинна свердловина), 0.25 га землі
(с. Борочиче Горохівського району).
Тел.: 066 39 02 195, 096 92 61 943.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продається будинок (95 кв. м,
опалення водою, вода, душ, бойлер)
у смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11,24 сотки). Ціна договірна.
Тел. 097 30 56 818.
l Продам або обміняю будинок у
с. Угринів Горохівського району. Є газ,
вода, парове опалення, душова кабіна,
бойлер, туалет, усі надвірні споруди.
Тел. 050 68 74 120.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670,
097 09 33 977.
l Продається у м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається земельна ділянка
(12 соток) у с. Зміїнець Луцького району. Тел.: 067 10 22 557, 096 48 11 257.
l Продається земельна ділянка
(0.45 га) для ведення сільського господарства (с. Хорохорин Луцького району). Тел. 066 89 05 173.
l Продається земельна ділянка
(0.12 га + 10 соток бонус) для ведення
сільського господарства (с. Хорохорин
Луцького району). Тел. 066 89 05 173.
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 Продається

автомобіль
«Москвич-412» у доброму стані, пробіг
26 000 км. Ціна 13 000 грн (м. Ківерці).
Тел. 096 36 19 682.
l Продається скутер у доброму стані.
Є документи. Тел. 068 72 54 213.
l Куплю автомобіль у будь-якому
стані (можливо після ДТП, який по-

требує ремонту). Тел.: 098 62 69 296,
066 75 61 049.
l Куплю мотоцикл «Урал» або
К-750, МТ (запчастини до них). Тел.:
050 67 43 221, 096 05 84 820.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається заводський міні-трактор ХТЗ-10 з причепом (бензин, у доброму стані). Ціна 40 000 грн. Тел.:
067 73 14 883, 095 19 88 928.
l Продам: копачки дворядні (причіпні, польське виробництво), однорядні
(«Кромаг», «Кухман», «Шмутцер» —
німецьке виробництво, вібраційні)
та на два вентилятори, грабарки, сівалки (кінні та тракторні, сошникові та анкерні) з баком на міндобриво, картоплекомбайни «Болько», «Хассія». Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Терміново недорого продається
трактор Т-25, 1992 р. в., у робочому
стані, є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор Т-40,
1992 р. в., у доброму робочому стані.
Можлива доставка. Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор Т-16 М у робочому стані. Недорого. Можлива доставка. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
велика кабіна, нова гума, після капремонту. Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Продаються зернозбиральний комбайн «Вольво-830» (з кабіною та січкарнею) у доброму стані, а також трактор
Т-40 АМ (з боковим вомом і ходозменшувачем) у доброму технічному стані.
Тел. 068 91 57 207.
l Продається зернозбиральний комбайн «Массей Фергюсон-525». Тел.:
095 73 15 641, 066 24 46 800.
l Продам: гноєрозкирачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі.
Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продається зернова навісна сівалка точного висіву (3 м) у дуже доброму
стані (привезена з Європи). Можлива
доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продається у доброму технічному
стані комбайн «Джон Дір-330» з січкарнею. Тел. 096 80 60 986.
l Продається трактор Т-25 (привезений з Польщі). Тел.: 097 14 20 540,
050 28 69 222.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані (нові стартер, акумулятор).

Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25, привезений
з Польщі, у доброму стані, недорого.
Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
l 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 нова пилорама. Ціна
договірна. Тел. 097 58 65 402.

l Продається віз у доброму стані на гумових колесах (с. Хорохорин
Луцького району). Тел. 066 89 05 173.
l Продається гребінка для збирання
чорниць (Швеція). Тел. 098 64 31 463.
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: торфобрикет, вугілля
(також для кузні). Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24–34–23, 050 43 84 608,
098 48 13 899.
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: 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:
торфобрикет,
пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам: щебінь, відсів, пісок, блоки, клей для блоків, цемент, цеглу. Доставка та послуги маніпулятором. Тел.:
050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продам: камінь, щебінь, відсів,
блоки з відсіву. Доставлю автомобілями КамАЗ, DAF. Тел.: 096 48 19 747,
066 76 86 922.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової

Продаються:

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

Зарплата
8000 грн

- блоки стінові вібропресовані
190*180*400,
- кільця залізобетонні з кришками діам. 1,0
м, 1,5 м, 2,0 м,
- труби залізобетонні діам. 0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.

НА МІСЯЦЬ
РОБОТА
ПО ДОГЛЯДУ
ЗА САДОМ

Тел. 050 616 72 00.

ТЕЛ. 050 674 24 65.

з проживанням
біля Києва
(067) 934-49-29
(098) 949-16-08

www.volyn.com.ua

l Продам щебінь різних фракцій (від
25 тонн). Доставка. Тел.: 096 72 71 037,
095 82 15 427, 067 99 41 210.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
068 41 10 458, 095 57 21 004.
l Продається
спокійна
кобила.
Тел. 050 10 02 704.
l Продам у Горохівському районі корову або тільну телицю (на вибір). Тел.:
050 55 27 413, 097 96 37 369.
l Продам у с. Тростянка Рожищенського району добру корову
(дійна, мала п’ять телят, спокійна).
Тел. 097 72 90 161.
l Продається
молода
дійна корова (Локачинський район).
Тел. 097 17 16 019.
l Продається у Луцькому районі тільна телиця (отел у травні). Тел.:
050 53 40 130, 067 29 07 916.
l Продам кобилу. Тел. 096 90 54 344.
l Терміново продам телицю (на корову) від доброї корови (Ківерцівський
район). Тел. 098 77 10 669.
l Продається корова. Ціна договірна
(Луцький район). Тел. 098 87 54 018.
l Куплю
коней,
ВРХ.
Тел.
098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Віддам у добрі руки цуценя.
Тел. 097 85 16 289.

ПОСЛУГИ
l Найму у с. Хорохорин Луцького району людей на збір полуниці (є можливість проживання). Тел. 068 65 62 023.
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050 67 75 709, 096 91 07 885.
l Перекриваю дахи, мурую стіни
з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив
водостоків, утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.
l Шукаю муляра, покрівельника,
штукатура, фасадника, монтажника,
електрогазозварника, водія (категорія
«Е»), автокранівника, екскаваторника,
бульдозериста, різноробочих для демонтажу. Тел. 067 33 26 455.
l Продам: плити ПК 1.2 х 6; 1.2 х 5.6;
1.2 х 5.4 м та інших розмірів; ПКЖ1.5 х 6;
3 х 6 м; ФБС 3, 4, 5, 6, прогони 6, 7.5, 9,
12, 18, 21 м, дорожні плити 1.2 х 3; 1.5 х 3;
2 х 3 м, цеглу червону та білу (б/в);
шифер (б/в); септики каналізаційні
1.2 х 3 х 3 м. Тел. 067 33 26 699.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.:
099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублену

картку
тахографа
(№ UAD 0000004DZP000), видану на
ім’я Діденко Дмитро Миколайович,
вважати недійсною.
l Загублену картку водія (UAD
0000004DBM000),
видану
до
29.01.2024 р. на ім’я Сахнюк Микола
Володимирович, вважати недійсною.
l Загублений військовий квиток (серія
АВ № 040805), виданий на ім’я Будчик
Олександр Олексійович, вважати недійсним.

ВІЗЬМУ
НА РОБОТУ

пилорамника

з досвідом роботи.
Житло надаю.
Адреса: Локачинський
район,
с. Маньків.
Тел. 067 361 A17A63.

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

n Завтра зустрінемо разом!

«Такий подарунок у господарстві —
річ дуже корисна. Вільного часу стане
більше, то й улюблену газету почитаю!»
Представники редакції виконали почесну місію — вручили суперприз
(цього разу ним став пилосос) переможцям лотереї серед наших читачів,
які передплатили «Волинь» та «Цікаву газету» на перше півріччя 2019 року

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
СЕРЕД ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
«ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ»:
Мікрохвильова піч
Оленич О. Ю. (м. Сокаль, Львівська обл.), Шепель Н.
(с. Кричильськ, Сарненський р–н, Рівненська обл.).

Пилосос

Ектова О. В. (с. Шклинь, Горохівський р–н).

500 гривень

Козлинець Г. А. (м. Ківерці), Ярмолюк В. Г. (с. Ветли,
Любешівський р–н), Садовий М. П. (смт Колки, Маневицький р–н), Мартинюк Т. О. (смт Турійськ).

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Олександр ДУРМАНЕНКО

Ковдра

Сайчук О. Д. (с. Колмів, Горохівський р–н), Голуб
Т. А. (с. Тростянець, Ківерцівський р–н), Кика М. Т.
(с. Корост, Сарненський р–н, Рівненська обл.), Мужичук
В. (смт Торчин, Луцький р–н).

ителька села Шклинь Горохівського району Ольга Ектова бере участь у
розіграші не вперше. «Останні
декілька років — то точно, — каже
жінка. — Щоразу сподівалася отримати якийсь приз, але без результату. В мене якось так життя
склалося, що взагалі ніколи нічого не вигравала. Аж до сьогодні
так було».

Ж

Годинник настінний

читаємо
« Газети
і будемо читати! Це як
за святковим столом:
одне діло — понюхати,
а зовсім інше —
скуштувати!

»

Переможниця акції зізнається,
що читає «Волинь», здається, усе
своє життя. Пригадує: «Як перебралася у Шклинь — так і газета зі мною.
А це ж уже три десятки літ минуло.
А до того і батьки мої читали». Пані
Ольга розповідає, що за цей час різні ситуації були: часом і з фінансами
сутужно складалося, але улюблену
газету ніколи не зраджувала. Тут до
нашого спілкування долучається
й чоловік пані Ольги — Юрій Михайлович. Каже, бувало, коли з Росії
приїжджали додому у відпустку, перечитували і старі числа «Волині».
Цікавлюся у родини, чи змінилася
газета за останні роки. Відповідають,
що стала різноманітнішою, більш насиченою. А ще стільки нових видань
додалося! «І «Цікаву газету», і «Читан-

Завдяки подарунку від «Волині» побутових клопотів у родини Ектових
стане трохи менше.

ку», і про кохання журнал — усе читаємо», — запевняє подружжя.
— І молодь наша читає, хоч і не
так охоче, — зітхає Юрій Михайлович. — А ми ж — від першої до останньої сторіночки.
— Я ще й навіть оголошення та в
кого дні народження люблю переглянути, — додає Ольга Володимирівна.
— А що ж інтернет із соцмережами? — запитую. — Як же їхня конкуренція паперовим виданням?

Юрій Михайлович каже так:
— Інтернет напирає — то не секрет. Але газети читаємо і будемо
читати! Це як за святковим столом:
одне діло — понюхати, а зовсім інше
— скуштувати!
Чудові слова, правда ж?
Тож щиро вітаємо наших переможців. А всім читачам нагадуємо:
підписуйтеся на наші видання, адже
виграти може кожен. Спробуйте —
і самі переконаєтеся! n

Нагорний І. І. (с. Зелене, Володимирецький р–н, Рівненська обл.), Андрійчук В. Є. (с. Губин-1, Горохівський
р–н), Мартинюк О. В. (м. Горохів), Міндзя В. Д. (с. Грибовиця, Іваничівський р–н), Ходзінська Л. С. (с. Раків
Ліс, Камінь–Каширський р–н), Процюк В. В. (с. Ворокомле, Камінь–Каширський р–н), Сосновчик П. І. (с. Колодязне, Березнівський р–н, Рівненська обл.), Стахів Р. Г.
(с. Смереків, Жовківський р–н, Львівська обл.), Марчук
М. С. (смт Олика, Ківерцівський р–н), Кухнич Н. (с. Рудники, Миколаївський р–н, Львівська обл.), Кух І. Д. (смт
Любешів), Ляшук М. П. (с. Чорниж, Маневицький р–н),
Нікітчук Р. І. (с. Цміни, Маневицький р–н), Кіпень Т. М.
(с. Річиця, Ратнівський р–н), Ваць О. О. (с. Смідин, Старовижівський р–н), Давидюк Л. І. (м. Рожище), Поліщук
В. Я. (с. Чаруків, Луцький р–н), Гаєвський В. В. (м. Славута, Хмельницька обл.), Ткачук Ю. І. (с. Гірка Полонка,
Луцький р–н), Біднюк М. В. (с. Вишнів, Любомльський
р–н), Микитюк В. П. (смт Головне, Любомльський р–н),
Мазурок Ю. А. (с. Світязь, Шацький р–н), Сахарук С. М.
(с. Свинарин, Турійський р–н), Чмих П. В. (м. Київ), Ковальчук Н. П. (с. Новий Двір, Турійський р–н), Клим Є.
(с. Міжгір’я, Локачинський р–н), Свищ В. А. (м. Володимир–
Волинський), Трач Ю. А. (м. Нововолинськ, Шахтарський
мікрорайон.), Левчук М. О. (м. Луцьк), Бояркіна Н. М.
(с. Радошин, Ковельський р–н).

Рушник

Мірошниченко О. (с. Кричильськ, Сарненський
р–н, Рівненська обл.), Манько О. С. (м. Кропивницький),
Сенега М. Г. (с. Красів, Горохівський р–н), Кирилюк
Л. С. (м. Берестечко), Антоненко В. П. (м. Камінь–Каширський), Артишук Д. О. (с. Седлище, Любешівський р–н),
Шкабура Л. (с. Старий Чорторийськ, Маневицький р–н),
Хамініч Л. М. (смт Луків, Турійський р–н), Гонтар Н. В.
(м. Володимир–Волинський), Матвійчук М. П. (м. Луцьк).
Продовження списку – в наступному номері.
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару
за 0,01 грн з ПДВ.

Програма телепередач на 20—26 травня
ПОНЕДІЛОК, 20 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ПРОФІЛАКТИКА 12:05
Д/ц «Тайська кухня» 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:20
Новини 13:10 Д/ц «Аромати
Греції» 14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 Д/ц «Морська кухня»
17:30 Перша шпальта 18:20
Тема дня 19:30 Разом 19:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:25 UA:Спорт 21:45
Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:15 Д/ц
«Особливий загін»

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»
10:50, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,

08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф
«КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ
ПО-ФРАНЦУЗЬКИ» 12.00
Новини 13.30 Х/ф
«СВЯТКОВИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
15.50 «Чекай мене. Україна»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. По ту лінію фронту»
23.50 Т/c «Почати спочатку.
Марта» 16+ 02.25 «Навколо М»
04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
07:30, 13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
09:00 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
15:00, 19:00, 23:00 Сьогодні
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Біле-чорне»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ
05:55 Профілактика
12:00 Т/с «Доньки - матері»

14:25, 19:00 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00, 21:35 Т/с «Джованні»
22:45 Т/с «Загадка для Анни»

ТБ
19:00 Ревізор. Магазини
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент. Постшоу

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.00, 14.05, 02.15 Правда
ICTV
життя 09.05, 17.55 Мисливці за
торнадо 10.05 Цікаво.com
05:00 Служба розшуку дітей
11.05 Місця сили 11.55
05:05 Т/с «Відділ 44»
Скептик 12.55, 00.20 Речовий
05:50 Громадянська оборона
доказ 15.15, 19.45 Америка в
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
кольорі 16.15, 21.45
18:45, 21:00 Факти
Відчайдушні рибалки 17.10,
09:15, 19:20 Надзвичайні
22.35 Планета Земля 18.55,
новини
20.45 Фантастичні історії 23.30
10:05 Антизомбі. Дайджест
Заборонена історія 01.25
11:15, 13:20 Х/ф «МІСІОНЕР» Містична Україна
13:40, 16:20 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНА
К-1
ЗБРОЯ 3»
06:30 «TOP SHOP»
16:25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
ЗБРОЯ 4»
08:10 «Ух ти show»
20:15 Більше ніж правда
08:30 Т/с «Мисливці за
21:20 Т/с «В полоні
реліквіями»
перевертня»
10:20 Х/ф «ЛІТО.
22:10 Свобода слова
ОДНОКЛАСНИКИ.
23:50 Х/ф
ЛЮБОВ»
«ЧОРНОКНИЖНИК»
12:10 «Вірю не Вірю»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
НОВИЙ КАНАЛ
світу»
12:30 Х/ф «М’ЯТА»
15:10 «Орел і Решка. Морський
14:30 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
сезон»
16:30 Х/ф «КОМАНДА А»
16:10 «Орел і Решка.

Перезавантаження.
Америка»
17:10 Т/с «Доктор Хто»
18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 Х/ф «ОСТАННЯ ЛЮБОВ
НА ЗЕМЛІ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
10:15, 18:15 «Спецкор»
10:50, 18:50 «ДжеДАІ»
11:20, 19:25 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
15:00 Х/ф «РЕЙС 7500»
16:20 Х/ф «ГОЛОДНИЙ
КРОЛИК АТАКУЄ»
21:25, 23:00 Т/с «Кістки-11»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15,
01.00 Д/ф «Заборонена історія»
08.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Перші про
головне 08.15 Стежками війни
08.40, 09.15 Прямим текстом
10.00, 11.20, 13.15, 16.15,
17.20, 18.15 Коментарі 12.10
Докаz 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 20.00 HARD з
Влащенко 21.00, 06.20 Перші
про головне. Підсумки 21.35
Гра Z вогнем 22.30 Гра в

класику з Сергієм Рахманіним
21:35, 22:50 Д/п
23.30, 03.15 Історична правда з
«Переможний фінал»
Вахтангом Кіпіані 00.00 Д/ф
16:25 Д/ф «Президент: від мрії
«Щоденники Другої світової
до звершень»
війни: день за днем» 01.45
18:35 Вердер - Шахтар. Фінал
Художній фільм
(2008 / 2009) Кубок
УЄФА
ТЕТ
21:45 Передмова до «МЮ Баварія» (1998 /99).
06.00 ТЕТ Мультиранок
Золота колекція Ліги
09.25 Х/ф «САМ УДОМА 3»
чемпіонів. Прем’єра
11.00, 17.00 Т/с «Рання
21:50 МЮ - Баварія. Фінал
пташка»
(1998 / 1999 ) Золота
12.00 Готель Галіція
колекція Ліги чемпіонів
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
UA: РІВНЕ
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
16.00 Українська література в
Володька
іменах 16.05 Д/с «Чудова гра»
15.00 Панянка-селянка
16.30 «Хто в домі хазяїн»
18.00 4 весілля
17.00, 19.00, 20.30 Новини
22.00 Сімейка У
17.15 Д/с «Неповторна
23.00 Країна У
природа» 17.40 Лайфхак
українською 17.50 Д/ф «Цікаво.
ФУТБОЛ-1
com» 18.15 Т/с «Таємниці
06:00 Профілактика
Борго Ларічі» 19.20, 21.50 Тема
09:00 Ліверпуль - Вест Гем.
дня 19.50 Д/с «Разом» 20.15,
Чемпіонат Англії
22.45 Д/с «Своя земля» 20.50
10:50, 16:10, 18:10, 18:20,
Д/с «Спільно» 21.20 Д/с
21:30 Топ-матч
«#ВУКРАЇНІ» 22.15 Програма
11:00 «Сіткорізи»
розслідувань «Схеми. Корупція
11:30 Шахтар - Інгулець. Фінал. в деталях»
Кубок України
НТН
13:40 Д/ф «Феномен Луческу»
15:40, 22:35 Футбол NEWS
05.00 «Top Shop» 06.00
16:05, 16:15, 18:00, 18:15,
«Випадковий свідок» 06.35 Х/ф
18:25, 19:10, 21:20,
«ЗВОРОТНОГО ШЛЯХУ

НЕМАЄ» 10.30, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Таємниці світу» 13.25 «Речовий
доказ» 14.45, 16.50 Т/с
«Криміналіст» (16+) 17.10
«Легенди карного розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти» 23.45
Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.20, 03.05 «Політичний
МаринаД» 01.20 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 02.20,
05.30 «Княжицький» 04.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 08.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 06.30, 22.30 «Світ
цього тижня» 07.30 «Суботній
політклуб» 09.00, 23.30
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 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 «Ваша Свобода» 19.00
«Великий ефір Василя Зими»
21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 21.55 «ІТ-Документ»
22.00 «Поліцейська хвиля»

ТБ

ВІВТОРОК, 21 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня» 13:20
Енеїда 14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 По обіді шоу 16:15 Д/ц
«Морська кухня» 17:30 Разом
18:20 Тема дня 19:30 #ВУКРАЇНІ
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 21:25 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:15 Д/ц
«Особливий загін»

Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Т/c «Султан мого
серця» 11.00 Т/c «Голос з
минулого» 12+ 12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «БУМ» 14.45
«Правила виживання» 15.45,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.55
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. По ту лінію
фронту» 23.50 Т/c «Почати
спочатку. Марта» 16+ 02.30
«Навколо М» 04.55 «Top Shop»

1+1

УКРАЇНА

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»
11:00, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 Х/ф «ДЖОН УЇК»

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

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з

СТБ
07:00 Т/с

09:50, 10:20, 21:00, 21:35 Т/с
«Джованні»
10:50 МастерШеф. Діти 12+
14:30 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Хата на тата 12+
22:45 Т/с «Загадка для Анни»

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Більше ніж правда
12:00, 13:20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ»
13:45 Х/ф «7 СЕКУНД»
15:35, 16:20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
17:50, 21:20 Т/с «В полоні у
перевертня»
22:10 Х/ф «ВИХОДУ НЕМАЄ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:20 Kids Time
06:10 М/c «Дракони. Перегони
безстрашних»
07:25 Т/c «Шлях чарівника»
11:10 Х/ф «СТІЛЬНИКОВИЙ»
13:00 Екси 16+
17:00, 19:00 Заробітчани

UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з
Інтером» 10.00 Т/c «Султан мого
серця» 11.00 Т/c «Голос з
минулого» 12+ 12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «БУМ 2» 14.45
«Правила виживання» 15.45,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.05
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. По ту лінію
фронту» 23.50 Т/c «Биття серця»
16+ 02.30 «Навколо М» 04.55
«Top Shop»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:45 Х/ф «ВІКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН»

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

СТБ
07:00 Т/с
09:50, 10:15, 21:00, 21:35 Т/с
«Джованні»
10:45 МастерШеф. Діти 12+
14:25 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
18:55 Хата на тата 12+
22:45 Т/с «Загадка для Анни»

UA: ПЕРШИЙ

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»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
20:35 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Школа»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з

Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/c «Султан мого
серця» 11.10 Т/c «Голос з
минулого» 12+ 12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ
НАПРОКАТ» 14.45 «Правила
виживання» 15.45, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.35
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23.50 Т/c «Биття
серця» 16+ 02.20 «Навколо М»
04.55 «Top Shop»

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

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:25, 23:00 Т/с
«Кістки-11»
08:50 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала-2»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ПЕКЛО»
15:30 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Дай лапу»
08:35 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:50, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
12:10 «Вірю не Вірю»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:00, 23:50 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

06:05 М/c «Дракони. Перегони
безстрашних»
07:40 Т/c «Шлях чарівника»
11:25 Х/ф «ТАКСІ 4»
13:10 Кохання на виживання 16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ТАКСІ 5»
23:00 Х/ф «НОРБІТ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.05,
14.05 Правда життя 09.05, 17.50
Мисливці за торнадо 10.05,
16.50 Цікаво.com 11.05 Місця
ICTV
сили 11.55 Скептик 12.55, 00.20
05:40, 10:05 Громадянська
Речовий доказ 15.05, 23.30
оборона
Заборонена історія 15.55, 21.45
06:30 Ранок у великому місті
Відчайдушні рибалки 18.50
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 Фантастичні історії 19.50
Факти
Америка в кольорі 20.50
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Секретні території 22.35 Як
11:25, 13:20 Х/ф «7 СЕКУНД» створити планету 01.30 Містична
13:50 Х/ф «МИСТЕЦТВО
Україна 02.15 Таємниці дефіциту
ВІЙНИ 2: ЗРАДА»
04.40 Україна: забута історія
16:20 Х/ф «МИСТЕЦТВО
К-1
ВІЙНИ 3: ВІДПЛАТА»
17:50, 21:25 Т/с «В полоні у
06:30 «TOP SHOP»
перевертня»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
20:15 Секретний фронт
08:10 «Дай лапу»
22:10 Х/ф «ІНКАРНАЦІЯ»
08:40 Т/с «Мисливці за
23:50 Х/ф «АНАКОНДА 4:
реліквіями»
КРИВАВИЙ СЛІД»
10:25, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
12:10 «Вірю не Вірю»
НОВИЙ КАНАЛ 14:00 «Орел і Решка. Навколо
06:00, 07:35 Kids Time
світу»

ТБ

ЧЕТВЕР, 23 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!» 12:30
Д/ц «Тайська кухня» 13:20
UA:Фольк. Спогади 14:25 Д/ц
«Кухня По» 15:15 Енеїда 16:15
Д/ц «Морська кухня» 17:30
#ВУКРАЇНІ 18:20 Тема дня 19:30
Перший на селі 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:25
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях 22:15 Д/ц «Особливий
загін»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.00,
14.00 Правда життя 09.05, 17.55
Мисливці за торнадо 10.05,
16.55 Цікаво.com 11.05 Місця
сили 11.50 Скептик 12.50, 00.20
Речовий доказ 14.55, 19.45
Америка в кольорі 15.55, 21.45
Відчайдушні рибалки 18.55,
20.45 Фантастичні історії 22.35
Планета Земля 23.30
Заборонена історія 01.25
Містична Україна 02.15
Бандитська Одеса

ТБ

СЕРЕДА, 22 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:20, 15:15 Енеїда 14:25 Д/ц
«Кухня По» 16:15 Д/ц «Морська
кухня» 17:30 Наші гроші 18:20
Тема дня 19:30 Спільно 19:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:25 UA:Спорт 21:45
Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:15 Д/ц
«Особливий загін»

21:00 Х/ф «ТАКСІ 4»
22:50 Х/ф «ПОЦІЛУНОК
ДРАКОНА»

09:40, 10:05, 21:00, 21:35 Т/с
«Джованні»
10:35 МастерШеф. Діти 12+
15:05 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
18:55 Хата на тата 12+
22:45 Т/с «Загадка для Анни»

18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

07:10 Т/c «Шлях чарівника»
10:50 Х/ф «ТАКСІ 5»
13:00 Хто проти блондинок 12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
22:50 Х/ф «МЕХАНІК»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 08.10,
14.10 Правда життя 09.10, 18.00
Мисливці за торнадо 10.10,
ICTV
16.05, 21.45 Відчайдушні рибалки
11.05 Місця сили 12.00 Скептик
05:40 Громадянська оборона
13.00, 00.20 Речовий доказ
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 15.15, 23.30 Заборонена історія
17.00 Цікаво.com 19.00, 20.55
Факти
Фантастичні історії 20.00
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Підроблена історія 22.35 Як
10:10 Секретний фронт
створити планету 01.20 Містична
11:20, 13:20 Х/ф
Україна 02.05 Органи на експорт
«МИСТЕЦТВО ВІЙНИ 2: 03.00 Доктор Хайм 03.50
ЗРАДА»
Ліліпути 04.40 Професія 13:50 Х/ф «МИСТЕЦТВО
альфонс 05.30 Дракула та інші
ВІЙНИ 3: ВІДПЛАТА»
К-1
15:30, 16:20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ»
17:50, 21:20 Т/с «В полоні у
06:30 «TOP SHOP»
перевертня»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
20:20 Антизомбі
08:10 «Дай лапу»
22:10 Х/ф «СНАЙПЕР:
08:40 Т/с «Мисливці за
ПРИМАРНИЙ
реліквіями»
СТРІЛЕЦЬ»
10:25, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
12:10 «Вірю не Вірю»
НОВИЙ КАНАЛ 13:50 «Орел і Решка. Навколо
05:45, 07:05 Kids Time
світу»
05:50 М/c «Дракони. Перегони
14:50 «Орел і Решка. Морський
безстрашних»
сезон»

ZIK
07.00, 16.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 18.15,
21.40 Коментарі 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00 Перші про головне
12.10 Гра Z вогнем 15.15 Між
своїми 19.15 VOX POPULI 20.00
Докаz 21.00, 06.20 Перші про
головне. Підсумки 23.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 00.00
Д/ф «Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Заборонена історія» 01.45

14:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала-2»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
13:40 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
15:30 Х/ф «ВІЙНА»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:25 Т/с «Кістки-12»
23:00 Т/с «Кістки-11»

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,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 12.10, 20.00
HARD з Влащенко 15.15 Між
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.35 Гра Z вогнем
22.30 Перші другі 23.30

15:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:35 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:45 «Решала-2»
11:40, 17:20 «Загублений світ»
12:40 Х/ф «САНКТУМ»
14:35 Х/ф «ТЕРИТОРІЯ №8»
16:00 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:25 Т/с «Кістки-12»
23:00 Т/с «Кістки-11»

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,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 12.10 Гра Z
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
Говорить великий Львів 21.00,
06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Прямим текстом
23.00 Стежками війни 23.30
Вижити в Україні 00.00 Д/ф

Художній фільм 03.15 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Пташині пригоди»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У

ФУТБОЛ-1
06:00 «Європейський WEEKEND»
06:45, 16:00 Журнал Ліги
чемпіонів
07:15 Чемпіонат Італії. Огляд туру
08:10 Челсі - Арсенал. Чемпіонат
Англії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20, 17:45, 22:20 Д/п
«Переможний фінал»
10:30 Ворскла - Арсенал-Київ.
Чемпіонат України
12:10 «Великий футбол»
13:50 Наполі - Інтер. Чемпіонат
Італії
15:35, 20:15, 22:50 Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод
16:30, 18:55, 21:25 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Чорноморець -

Стежками війни 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Заборонена історія» 01.45
Художній фільм 03.15 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Замбезія»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У

ФУТБОЛ-1
06:00 Ювентус - Аталанта.
Чемпіонат Італії
08:05, 19:25 Огляд сезону.
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 22:15 Футбол
NEWS
10:20 Battle Cyber Коментаторів.
4 епізод. Прем’єра
10:25 Чорноморець - Карпати.
Чемпіонат України
12:10 Мілан - Фрозіноне.
Чемпіонат Італії
13:55 Арсенал-Київ - Олімпік.
Чемпіонат України

«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Заборонена історія» 01.45
Художній фільм 03.15 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

Карпати. Чемпіонат
України
19:25 LIVE. Арсенал-Київ Олімпік. Чемпіонат
України
21:50 Світ Прем’єр-Ліги
22:55 Десна - Ворскла.
Чемпіонат України

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 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 09.25
Д/ф «Аромати Африки» 09.55
РадіоДень «Життя+» 10.15
Сильна доля Юркеш 11.05
Ранковий гість 11.20
«Пліч-о-пліч» 11.45, 13.40,
19.20, 21.50 Тема дня 12.15,
15.55 Українська література в
іменах 12.40, 17.40 Лайфхак
українською 12.50 М/с «Дуда і
Дада» 14.05 «Розсекречена
історія» 15.00 100 років історії/
літератури/ 15.15 РадіоДень
«Модуль знань» 16.05 Д/с
«Чудова гра» 16.30 Д/ф
«Подорож відкритим космосом»
17.15 Д/С «Неповторна
природа» 17.50 Д/ф «Цікаво.
com» 18.15 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 19.50, 22.15 Д/с
«Спільно» 20.15 Д/с «Своя
земля» 20.50 Д/с «#ВУКРАЇНІ»
21.20 #22.45 Д/с «Пліч-о-пліч»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.50 Х/ф
«ШТОЛЬНЯ» (16+) 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ВИКРАДЕНИЙ ПОЇЗД» 10.35,
14.40, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ» 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Будьте здоровi» 23.45 Т/с
«Закон і порядок» (16+)

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
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 04.00 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 04.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Мандруй своє»
09.30 «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» 22.00
«Шустрова Live» 23.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським

16:00 Д/п «Переможний фінал»
16:10, 23:30 Топ-матч
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Львів - Зоря.
Чемпіонат України
17:45, 21:20, 23:25 Battle Cyber
Коментаторів. 4 епізод
21:25 LIVE. Матч. Плей-оф.
Чемпіонат Бельгії
23:40 Маріуполь - Олександрія.
Чемпіонат України

Д/С «Разом» 22.30 #@.)[]?$0 з
Майклом Щуром

16:00 Маріуполь - Олександрія.
Чемпіонат України
17:50, 20:10 «Тур ONLINE»
18:20 Шахтар - Динамо.
Чемпіонат України
20:40 Наполі - Інтер. Чемпіонат
Італії
22:50 Арсенал-Київ - Олімпік.
Чемпіонат України

22.15 Програма розслідувань
«Наші гроші» 22.45
«StopFakeNews»

НТН

05.50 Х/ф «ПОЛІТ ЗОЛОТОЇ
МУШКИ» (16+) 08.30 Ранковий
«Свідок» 09.00 Х/ф
«СКРИНЬКА МАРІЇ МЕДІЧІ»
10.40, 14.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Будьте здоровi» 13.25
UA: РІВНЕ
«Речовий доказ» 16.50 «Легенди
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, бандитської Одеси» 17.20
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартість життя» 23.45 Т/с
Кулінарно-літературне шоу
«Закон і порядок» (16+)
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
Африки» 09.55 РадіоДень
ЕСПРЕСО
«Життя+» 10.15 UA: Фольк.
Спогади 11.05 Ранковий гість
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
11.20, 22.15 Д/с «Своя земля»
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
11.40, 13.40, 19.20, 21.50 Тема
21.00 «Вердикт» з Сергієм
дня 12.15, 15.55 Українська
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
література в іменах 12.40, 17.40 22.30 «Ваша Свобода» 03.30
Лайфхак українською 12.50 М/с
«Студія Захід» з Антоном
«Дуда і Дада» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00 100 Борковським 04.30 «Поліцейська
хвиля» 05.00 «Шустрова Live»
років історії 15.15 РадіоДень
09.00 «PRO здоров’я» з Іриною
«Модуль знань» 16.05 Д/с
Коваль 09.55, 11.00, 12.00,
«Чудова гра» вип. 2 16.30 Д/ф
«Подорож відкритим космосом» 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.15 Д/с «Неповторна природа» 18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
17.50 Д/ф «Цікаво.com» 18.15
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
19.50 Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.15
StopFakeNews 20.50 Програма «Коментар» 22.00 «Вартові
розслідувань «Наші гроші» 21.20 Еспресо» 23.00 «Княжицький»

НТН

06.40 Х/ф «А ЖИТТЯ
ТЕТ
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ» (16+) 08.30
06.00 ТЕТ Мультиранок
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЧУЖІ ТУТ НЕ ХОДЯТЬ» 10.35,
09.25 М/ф «Суперкоманда»
14.45, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
UA: РІВНЕ
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
12.00 Готель Галіція
«Свідок» 12.50 «Вартість життя»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу 07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 13.25 «Речовий доказ» 16.50
під Полтавою
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 «Легенди бандитської Одеси»
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
17.20 «Легенди карного
Кулінарно-літературне шоу
Володька
розшуку» 18.20 «Правда життя»
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
15.00 Панянка-селянка
Африки» 09.55 РадіоДень
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)
18.00 4 весілля
«Життя+» 10.15 Сильна доля.
22.00 Сімейка У
ЕСПРЕСО
Скай 11.05 Ранковий гість 11.20
23.00 Країна У
«В УКРАЇНІ» 11.45, 13.40 Тема
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
дня 12.15 Лекції.Українська
ФУТБОЛ-1
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
література в іменах 12.40, 17.40 «Вердикт» з Сергієм Руденком
06:00, 08:00 Топ-матч
Лайфхак українською 12.50 М/с 03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
06:10 Генк - Стандард. Чемпіонат «Дуда і Дада» 14.05
Свобода» 03.30 «Княжицький»
Бельгії
«Розсекречена історія» 15.00
04.30 «Культ:Експрес» з Марією
08:10 Арсенал - Вест Гем.
Лекції.100 років історії за 100
Бурмакою 05.00, 09.30 «Вартові
Чемпіонат Англії
хвилин 15.15 РадіоДень «Модуль Еспресо» 09.00, 23.00
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
знань» 15.55 Українська
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
NEWS
література в іменах 16.05 Д/с
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
10:20 Львів - Зоря. Чемпіонат
«Чудова гра» 16.30 Д/ф
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
України
«Подорож відкритим космосом» 15.15 «Погода» з Наталкою
17.15 Д/с «Неповторна природа» Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
12:05 Ювентус - Аталанта.
17.50 Д/ф «Цікаво.com» 18.15
Чемпіонат Італії
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
13:50 Чорноморець - Карпати.
18.25 «Коментар» 18.15
19.20 Звіти наживо 20.50 Д/с
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
Чемпіонат України
«Разом» 21.20 Д/с «Спільно»
Віталія Портникова» 23.30
15:35, 22:25 Battle Cyber
21.50 Д/ф «Августин Волошин» «Поліцейська хвиля»
Коментаторів. 4 епізод

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 24 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
11:25 Д/ц «Браво, шеф!» 12:30
Д/ц «Тайська кухня» 13:20
Сильна доля 14:25 Д/ц «Кухня
По» 15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Морська кухня»
17:30 Схеми. Корупція в деталях
18:20 Тема дня 19:30
Розсекречена історія 20:30
Перша шпальта 21:25 Чемпіонат
світу FIFA U-20 2019 у Польщі.
Україна-США 22:15 UA:Спорт
23:20 Як дивитися кіно 23:50
Х/ф «ГАРНІ ЧАСИ»

05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/c «Султан мого
серця» 11.10 Т/c «Голос з
минулого» 12+ 12.25 Х/ф
«НАРЕЧЕНА-ВТІКАЧКА» 14.45
«Правила виживання» 15.45,
16.45, 23.50 «Речдок» 18.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 03.10 «Орел і Решка.
Курортний сезон»

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»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35, 22:35 «Ліга сміху 2019»

УКРАЇНА
06:00, 09:30 Зірковий шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
11:30 Реальна містика
13:40, 15:30 Т/с «Чужий гріх»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Т/с «На самій межі»
23:20 Слідами

СТБ
05:55 МастерШеф. Діти 12+
10:35 Холостяк 12+
13:10 Х/ф «ЗАМЕРЗЛА В
МАЯМІ»

15:15 Х/ф «ПРИНЦЕСА
СПЕЦІЙ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 22:50 Холостяк 16+
23:10 Х/ф «НАЙКРАЩЕ В
МЕНІ»

UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР
05.30 Х/ф «СІМ НЯНЬОК»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Чекай мене. Україна»
09.00 «Шість соток. Випічка»
10.00 «Готуємо разом. Випічка»
11.00 Х/ф «УЛЮБЛЕНА
ЖІНКА МЕХАНІКА
ГАВРИЛОВА» 12.30 Х/ф «ВАС
ЧЕКАЄ ГРОМАДЯНКА
НИКАНОРОВА» 14.10 Х/ф
«ЗДРАСТВУЙ І ПРОЩАВАЙ»
16.10 Т/c «Султан мого серця»
20.00, 04.00 «Подробиці»
20.30 Т/c «Голос янгола» 12+
01.05 Х/ф «ДВІЧІ В ОДНУ
РІКУ» 02.45 «Орел і Решка.
Курортний сезон» 04.30 М/ф
«Дикі лебеді»

1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:25, 11:35, 12:55,
13:55, 15:10 «Світ
навиворіт - 3: Танзанія,
Ефіопія»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»
21:40 «Вечірній квартал № 3
2019»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:30, 15:20 Т/с «Біле-чорне»
17:10, 20:00 Т/с «Утікачка»
22:00 Т/с «Цвіт черемшини»

СТБ
07:05, 09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00 Страва честі 12+
15:05 Т/с «Джованні»
19:00 МастерШеф.
Професіонали 12+

ТБ
22:05 Хата на тата 12+

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05 Більше ніж правда
07:50 Я зняв!
09:40, 13:00 Дизель шоу 12+
10:55 Особливості національної
роботи
15:20 Т/с «В полоні у
перевертня»
19:10 Х/ф «КІНГСМЕН:
ТАЄМНА СЛУЖБА»
21:35 Х/ф «КІНГСМЕН 2:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 М/c «Лунтик»
06:20, 07:35 Kids Time
06:25 М/c «Дракони. Перегони
безстрашних»
07:40 Ревізор. Магазини
09:40 Таємний агент
10:50 Таємний агент.
Постшоу
12:50 Заробітчани
14:50 Хто зверху? 12+
16:45 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
19:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
21:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3:
ТАЄМНИЦЯ
ГРОБНИЦІ»

UA: ПЕРШИЙ

23:05 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
ДІТЕЙ МІС ПЕРЕГРІН»

ІНТЕР
05.30 Х/ф «ЧАРІВНИЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМІНО»
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11.00
«Орел і Решка. Морський сезон
3» 12.00 «Орел і решка. Рай і
пекло» 13.00 Х/ф
«ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО Z» 15.50
Т/c «Голос янгола» 12+ 20.00
«Подробиці» 20.30 «Правила
виживання. Спецвипуск» 22.00
Х/ф «ПРО ЛЮБОВ» 23.55
«Речдок»

УКРАЇНА

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
1+1
09:20 Т/с «Утікачка»
06:00 ТСН: «Телевізійна служба 13:10 Т/с «На самій межі»
17:00, 21:00 Т/с «Без
новин»
коливань»
06:25 Мультфільм
19:00 Сьогодні. Підсумки з
06:45 «Українські сенсації
Олегом Панютою
2019»
20:00 Головна тема
08:00 «Сніданок. Вихідний»
23:00 Т/с «Цвіт черемшини»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:45 «Світ
СТБ
навиворіт - 2: Індія»
07:05 Т/с «Коли ми вдома»
11:40 Т/с «Школа»
09:00 Страва честі 12+
19:30 «ТСН-Тиждень»
09:55 Хата на тата 12+
21:00 «Голос. Діти 5»

22:50 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА:
ПОТОЙБІЧНЕ
ЖИТТЯ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.40,
00.40 Містична Україна 08.30,
18.15 Там, де нас нема 10.10
Заборонена історія 11.55,
21.00 НЛО: секретний архів
14.40 Як створити планету
16.20 Відчайдушні рибалки
17.15 Цікаво.com 23.45
Секретні території

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Бєдняков+1»
09:00 «Ух ти show»
09:45 М/ф «Баранчик Шон»
11:15 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
12:50 М/ф «Балто»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:00 «Вірю не Вірю»
23:50 Х/ф «ДОРІАН ГРЕЙ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Угон по-нашому»
09:00 «Загублений світ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 26 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:20 Новини 09:30
Енеїда 10:35 Країна на смак
11:40 М/с «Вруміз» 11:50 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:50 Х/ф
«ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА
КОРОЛЯ» 14:20 Д/ц «Тайська
кухня» 15:50 UA:Фольк.
Спогади 16:55 Перший на селі
17:20 Д/с 18:25 Д/ц
«Фестивалі планети» 18:55
#ВУКРАЇНІ 19:30 Спецпроект
до п’ятої річниці початку
оборони Донецького аеропорту
21:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром 21:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 22:30 Т/с
«Окуповані»

МЕГА

2+2

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «У КОЖНОГО
РІЗДВА СВОЯ ІСТОРІЯ»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Готель Галіція
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Х/ф «САМ УДОМА 3»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «ОДИН ВДОМА 4»
22.30 Х/ф «НАЙДОВШИЙ
ТИЖДЕНЬ» (16+)

06:00 Мультфільми
06.00 Бандитська Одеса 08.05, 08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
14.25 Правда життя 09.10, 18.10 09:40, 18:15 «Спецкор»
Мисливці за торнадо 10.10,
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
16.20, 21.45 Відчайдушні рибалки 10:55 «Решала-2»
ICTV
11.05 Місця сили 11.55 Скептик 11:50, 17:15 «Загублений світ»
05:35 Громадянська оборона
13.15, 00.20 Речовий доказ
12:50 «Помста природи»
06:30 Ранок у великому місті
15.30, 23.30 Заборонена історія 13:15 Х/ф «ЧОРНА МАСКА»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти 17.10 Цікаво.com
15:05 Х/ф «ВУЛКАН»
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 19.10 Секретні території
ФУТБОЛ-1
19:25 Х/ф «ПРЯМИЙ КОНТАКТ»
10:10 Антизомбі
20.05 Підроблена історія
21:10 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ»
06:00, 08:00 Топ-матч
11:00, 13:15, 22:45 Скетч-шоу
20.55 Фантастичні історії
22:50 Х/ф «ХОЛОДНА СУМІШ» 06:10 Чорноморець - Карпати.
«На трьох» 16+
22.35 Як створити планету
Чемпіонат України
16:20 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА
ZIK
08:10 МЮ - Ньюкасл. Чемпіонат
БЕЗПЕКА»
К-1
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
Англії
17:50 Т/с «В полоні у
головне. Дайджест 07.15, 08.15, 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
06:30 «TOP SHOP»
перевертня»
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
NEWS
20:10, 21:30 Дизель шоу 12+
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
08:10 «Дай лапу»
10:20 Арсенал-Київ - Олімпік.
11.00,
13.00,
15.00,
17.00
Перші
Чемпіонат України
НОВИЙ КАНАЛ 08:40 Т/с «Мисливці за
про головне 12.10 HARD з
реліквіями»
12:10 Дженоа - Кальярі.
05:50, 07:45 Kids Time
Влащенко
15.15
Між
своїми
10:25, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
Чемпіонат Італії
05:55 М/c «Дракони. Перегони
19.15 VOX POPULI 20.00 FACE 2
12:10 «Вірю не Вірю»
13:55 Львів - Зоря. Чемпіонат
безстрашних»
FACE з Тетяною Даниленко 21.00
України
14:00 «Орел і Решка. Навколо
Перші про головне. Підсумки
07:50 Т/c «Шлях чарівника»
світу»
21.15 Політичне ток-шоу «Народ 16:00, 22:50 Battle Cyber
11:30 Пацанки. Нове життя 16+
Коментаторів. 4 епізод
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
15:05 Х/ф «ПІНГВІНИ МІСТЕРА 14:50, 23:50 «Орел і Решка.
16:05 Чемпіонат Італії.
Морський сезон»
Другої світової війни: день за
ПОППЕРА»
Передмова до туру.
15:50 «Орел і Решка.
днем» 01.00 Д/ф «Заборонена
17:00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ У
Прем’єра
Перезавантаження.
історія» 01.45 Художній фільм
ВЕГАСІ»
16:35 Десна - Ворскла.
Америка»
03.20 Історична правда з
19:00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ 2: З
Чемпіонат України
Вахтангом Кіпіані
ВЕГАСА ДО БАНГКОКА» 18:35 Т/с «Доктор Хаус»

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:20 Новини 09:30
Країна на смак 10:35 Енеїда
11:40 М/с «Вруміз» 11:50 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:50 Х/ф
14:45 Д/ц «Мальовничі села»
15:15 Д/ц «Фестивалі планети»
15:50 Д/ц «Браво, шеф!» 16:50
Разом 17:20 Д/с 18:20 Спільно
18:55 Д/ц «Мегаполіси» 19:50
Д/с «Імперія» 21:30
Розсекречена історія 22:30 Т/с
«Окуповані»

21:00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ 3»
22:45 Х/ф «ВЕН ВАЙЛДЕР КОРОЛЬ ВЕЧІРОК»

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

15:50 МастерШеф.
Професіонали 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла
16+

ICTV
06:25 Антизомбі
08:05, 13:00 Т/с «Відділ 44»
12:45, 18:45 Факти
13:50 Х/ф «КІНГСМЕН:
ТАЄМНА СЛУЖБА»
16:05 Х/ф «КІНГСМЕН 2:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
20:35 Х/ф «ШПИГУНКА»
22:50 Х/ф «ТУРИСТ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап шоу
06:50, 08:25 Kids Time
06:55 М/c «Дракони. Перегони
безстрашних»
08:30 Х/ф «НАЩАДКИ»
10:40 М/ф «Троллі»
12:20 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
14:30 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
16:30 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3:
ТАЄМНИЦЯ
ГРОБНИЦІ»
18:30 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
21:00 Х/ф «ТИТАНІК»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.45, 00.40 Містична Україна
08.35, 18.15 Там, де нас нема
10.15 Заборонена історія
11.55, 21.00 НЛО: секретний
архів 14.40 Як створити
планету 15.35 Відчайдушні
рибалки 17.15 Цікаво.com
23.45 Секретні території 01.30
Теорія Змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:25 М/с «Земля до початку
часів»
10:10 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
11:45 М/ф «Балто»
13:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:00 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «ДжеДАІ-2019»
09:00 «Загублений світ»
12:45 «Шалені перегони»
13:40 Х/ф «ПРЯМИЙ
КОНТАКТ»
15:10 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ»

13:30 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ»
15:10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ»
17:00 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2»
18:50 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3»
20:25 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4»
22:05 Х/ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ»
23:45 Х/ф «ВУЛКАН»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Банда Тигрокачка»
12.30 Х/ф «КОРОЛІВСЬКЕ
РІЗДВО»
14.00 4 весілля
17.30 Х/ф «НАЙДОВШИЙ
ТИЖДЕНЬ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Танька і Володька
23.00 Країна У

18:25 Ювентус - Аталанта.
Чемпіонат Італії
20:45 Шахтар - Динамо.
Чемпіонат України
22:55 Голи сезону. Чемпіонат
Англії
23:50 Сассуоло - Рома.
Чемпіонат Італії

Д/с «В Україні» 22.15
«Букоголіки»

21:35 Голи сезону. Чемпіонат
Англії

«Таємниці світу» 18.00
«Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «У БІЙ
ІДУТЬ ЛИШЕ «СТАРИКИ»
21.20 Х/ф «КОДОВЕ ІМ’Я:
ЧИСТИЛЬНИК» (16+) 23.15
Х/ф «ШЛЯХ ВІЙНИ» (18+)

UA: РІВНЕ

07.00 Додолики 07.15 М/с
«Вруміз» 07.50 Світ навколо
08.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.30 «Країна на смак»
10.20 Д/ф «АроматиКолумбії»
10.55 UA:Фольк 11.40 «Хто в
домі хазяїн» 12.10, 20.35 Д/с
«Мегаполіси» 12.35, 15.00
Лекції 12.45, 16.20 Лайфхак
українською 12.55 Радіодень.
ZIK
«Модуль знань» 13.40 Тема дня
ФУТБОЛ-1
14.10 «Розсекречена історія»
07.00, 09.00 Перші про
06:00 Лаціо - Болонья.
15.15 Радіодень «Книжкова
головне. Дайджест 07.15,
Чемпіонат Італії
лавка» 16.10 Лекції. Українська
09.15 Коментарі 10.00 Перша
07:45, 16:30 Чемпіонат Італії.
література в іменах 16.35
передача 10.35, 23.30, 03.50
Передмова до туру
Міжнародний турнір зі
Історична правда з Вахтангом
08:15 Фулгем - Арсенал.
Кіпіані 11.00 FACE 2 FACE з
спортивної гімнастики 17.10
Чемпіонат Англії
Тетяною Даниленко 12.00
Сильна доля. Альоша 18.05
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
UA: Фольк 19.00 Новини 19.15
NEWS
13.00 HARD з Влащенко 14.00 10:20, 22:50 Шахтар - Динамо. «Суботня тема» 19.40 Д/с
Говорить великий Львів 15.45,
«Своя земля» 20.05 Д/с «В
Чемпіонат України
17.15 Політичне ток-шоу «Народ
Україні» 21.00 Т/с «Монро»
12:10
Матч.
Плей-оф.
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
21.50 «Букоголіки» 22.15
Чемпіонат
Бельгії
головне 18.45 Місто 19.15 VOX
«Музlove» з Любою Морозовою
13:55
Маріуполь
Олександрія.
POPULI 20.00 Докаz 21.00
Чемпіонат
України
Деталі 22.00 Стежками війни
НТН
16:00, 21:05 Світ Прем’єр-ліги
22.35 Злий дім 00.45 Д/ф
05.50
Х/ф
«ДАМА
З
16:55 LIVE. Десна - Арсенал«Щоденники Другої світової
Київ. Чемпіонат України ПАПУГОЮ» 07.45 Х/ф
війни: день за днем» 01.55 Д/ф
17:45, 19:45, 20:55 Battle Cyber «ВІЧНИЙ ПОКЛИК» 11.45 Т/с
«Заборонена історія» 02.40
Коментаторів. 4 епізод «Спецзагін «Кобра 11» (16+)
Художній фільм 06.00
Євромакс 06.30 Завтра вже
15.45 «Таємниці
18:55 LIVE. Матч. Чемпіонат
сьогодні
Італії
кримінального світу» 16.50

16:50 31 тур ЧУ з футболу
«Динамо» -«Львів»
19:00 Х/ф «НА МЕЖІ»
20:50 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ВІЙНИ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15 VOX POPULI
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09.05 Докаz 10.00,
23.00 Перша передача 10.30
Стежками війни 11.00, 05.10
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
вогнем 12.50 Добрий ZIK
13.20 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 16.10, 17.15
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 17.00, 19.00 Перші
про головне 17.40, 02.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 18.05 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 19.20
HARD з Влащенко 21.00 Деталі
22.00, 06.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 23.30 Вижити в
Україні 00.00 Документальний
фільм 01.00 Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Риф 3D: Приплив»
12.45 Х/ф «У КОЖНОГО
РІЗДВА СВОЯ
ІСТОРІЯ»

14.15 4 весілля
17.30 Х/ф «ОДИН ВДОМА 4»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Танька і Володька
23.00 Країна У

НТН

05.00 «Top Shop» 07.15 Х/ф
«ЧОЛОВІЧІ ІСТОРІЇ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА ТА
«КАТЮША» 10.35, 14.45, 19.30
UA: РІВНЕ
Т/с «Коломбо» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 12.50 «Правда життя» 13.25
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 «Речовий доказ» 16.50 «Легенди
бандитської Одеси» 17.20
Кулінарно-літературне шоу
«Легенди карного розшуку»
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
18.20 «Таємниці світу» 23.45 Х/ф
Африки» 09.55 РадіоДень
«ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»
«Життя+» 10.15 UA: Фольк.
Спогади 11.05 Ранковий гість
ЕСПРЕСО
11.20, 20.15 Д/с «Своя земля»
11.45 Звіти наживо 12.40
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Лайфхак 12.50 М/с «Дуда і Дада» ефір Василя Зими» 02.00, 04.30,
13.40 Д/ф «Августин Волошин» 08.05 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
14.05 «Розсекречена історія»
22.30 «Ваша Свобода» 03.30,
15.00 100 років історії 15.15
РадіоДень «Модуль знань» 15.55 09.30 «Поліцейська хвиля» 04.00
«Шустрова Live» 08.00
Українська література в іменах
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
16.05 Д/с «Чудова гра» 16.30
Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
Д/ф «Подорож відкритим
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
космосом» 17.15 Д/с
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Неповторна природа» 17.40,
«Погода» з Наталкою Діденко
22.45 Лайфхак українською
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
17.50 Д/ф «Цікаво.com» 18.15
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
«Коментар» 21.00 Авторська
19.20, 21.50 Тема дня 19.50
програма «Ч/Б шоу» 22.00
«Виборчий округ» 20.50
«#Скандали_тижня» 23.00
Програма розслідувань «Схеми. «Вартові Еспресо» 23.30
Корупція в деталях» 21.20
«Мандруй своє»

19:25 LIVE. Шахтар Маріуполь. Чемпіонат
України
21:20 «Великий футбол»
23:00 Матч. Чемпіонат Італії.
Прем’єра

ЕСПРЕСО
00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 07.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 03.30,
05.30 «Ваша Свобода» 04.00,
11.00, 23.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 05.00,
06.30, 16.30 «#Скандали_
тижня» 06.00, 13.30 «Вартові
Еспресо» 08.30 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 НОВИНИ 10.05
«PRO здоров’я» з Іриною Коваль
12.10, 14.05, 15.10, 17.05,
18.10 «Коментар» 13.05, 21.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода
16.05 «Людина і право» з
Борисом Захаровим 19.05
«Суботній політклуб» 20.00
«Політичний МаринаД» 21.30
«Шустрова Live» 22.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським

БІЙ ІДУТЬ ЛИШЕ «СТАРИКИ»
12.00 Х/ф «ЦЕ БУЛО В
РОЗВІДЦІ» 13.50 Х/ф
«ЖІНОЧА ДОЛЯ» (12+) 17.10
Х/ф «КОДОВЕ ІМ’Я:
ЧИСТИЛЬНИК» (16+) 19.00
Х/ф «У ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ
UA: РІВНЕ
УВАГИ» 20.55 Х/ф «22 КУЛІ:
07.00 Казки, перевірені часом БЕЗСМЕРТНИЙ» (16+) 23.10
08.10 М/с «Дуда і ДАда» 08.30 Х/ф «ВІЙСЬКОВІ ІГРИ» (18+)
ФУТБОЛ-1
Ранкове шоу 09.30
06:00 Маріуполь ЕСПРЕСО
Документальний цикл «Браво,
Олександрія. Чемпіонат шеф» 10.25 Д/ф «Аромати
00.00,
03.00, 08.30, 20.00
України
Колумбії» 10.55 UA: Фольк
«Політичний МаринаД» 01.00,
07:45, 15:05 Світ Прем’єр-ліги 11.40 «Хто в домі хазяїн» 12.10
23.00 «Поліцейська хвиля»
08:15 Вест Гем - МЮ.
Д/с «Мегаполіси» 12.35 Лекції 01.30, 16.30 «Шустрова Live»
Чемпіонат Англії
12.45 Українська читанка
02.00, 21.30 «#Скандали_
10:00, 15:40, 20:15 Футбол
12.55 Радіодень. «Модуль
тижня» 02.30, 05.30, 21.00
знань» 13.40 Суботня тема
NEWS
«Вартові Еспресо» 04.00
14.10 «Розсекречена історія» «Політклуб Віталія Портникова»
10:25 Battle Cyber
Коментаторів. 5 епізод. 15.00 Д/ф» Федір Стригун.
06.00, 23.30 «Суботнє
Абриси долі» 15.45, 22.00
інтерв’ю» з Радіо Свобода
Прем’єра
«Букоголіки»
16.15
06.30, 11.05, 18.05 «Суботній
10:30 «Бомбардир»
Міжнародний
турнір
зі
політклуб» 07.20 «АгроЄ. Селезньов. Прем’єра
спортивної гімнастики 16.50
Експрес» 07.30 «PRO
11:00 Матч. Чемпіонат Італії
Сильна доля 17.40 UА Фольк. здоров’я» з Іриною Коваль
12:50 Журнал Ліги чемпіонів.
Спогади 18.35 Д/с «Своя
09.30 «Мандруй своє» 10.00,
Прем’єра
земля» 19.00 Д/с «Разом»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
13:20 Десна - Ворскла.
19.30 Документальна
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Чемпіонат України
програма 21.00 Т/с «Дірк
НОВИНИ 10.10, 22.00
15:35, 16:45, 19:15 Battle Cyber Джентлі» 22.25 «Музlove» з
«Княжицький» 12.10, 14.05,
Коментаторів. 5 епізод Любою Морозовою
15.10, 16.05, 17.05 «Коментар»
15:55 LIVE. Матч. Чемпіонат
13.05 «Студія Захід» з Антоном
НТН
Італії
Борковським 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30 «Міжнародний
17:55, 19:00 Топ-матч
05.15 Х/ф «МОСКАЛЬогляд» з Юрієм Фізером 19.00
18:05 Голи сезону. Чемпіонат
ЧАРІВНИК» 06.45 «Страх у
Авторська програма «Ч/Б шоу»
твоєму домі» 10.15 Х/ф «У
Англії
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n Тема № 1

n З глибини душі

Коли вона співала —
я чула, як їй
підспівують ангели…

ВОЇНИ СВІТЛА НА СКЛІ:
«ВОНИ ДАЛИ МЕНІ БАГАТО
БРАТСЬКОЇ ЛЮБОВІ»

портретів
на склі… Здається, очі героїв
дивляться у самісіньку душу.
Після повернення з передової Руслан Кашаюк почав
за фотографіями малювати
своїх побратимів — живих
і тих, котрих уже нема. Три
роки він живе в мирному
Луцьку, але війна досі з ним:
у спогадах, думках і картинах.

300

«ЦЕ НЕ МИСТЕЦТВО,
А ІСТОРІЯ»

— Не всіх я знав особисто, — розповідає боєць. — Є
такі, з ким зустрічався раз чи
кілька разів, з кимось пов’язаний тісною дружбою. Ця серія
робіт присвячена воїнам-побратимам, це пам’ять про
їхній подвиг, про їхню любов
до України. Це для них я малюю. Вони мені дали багато
братської любові.
На виставку, де представлено 135 портретів, завітали
ректор Ігор Коцан, проректори університету, викладачі,
студенти, побратими Руслана Кашаюка, рідні айдарівців,
священнослужителі, небайдужі лучани. Капелан Михайло
Бучак пригадав його слова,
сказані раніше: «Жодна моя
дія, жоден крок і жодні успіхи
не відбувалися без підтримки
Божої».
У чорних рамках — волиняни Роман Луцюк, Сергій Климчук, Рустам Хамраєв, Сергій
Шостак, Віктор Кумецький,
Олег Михайлов, Олег Твердохліб, Микола Королько, Олег
Вишневський, Ігор Філіпчук…
Історія
життя
Руслана Кашаюка — дивовижна.
Протягом двох років він був
послушником у монастирі,
де допомагав ченцям по господарству і багато молився.
Однак повернувся в рідний
Луцьк, а в 2014-му пішов снайпером на передову. На початку липня 2014-го Руслан
поїхав у місто Щастя, де записався у батальйон «Айдар».
Він не боявся йти у будь-яку

Наталка
МУРАХЕВИЧ,
історія із серії
#покирозчиняється
цукор

и з демоном і Ангелом
сидимо в саду. Холодний вітер обтрушує
цвіт із дерев — і трава від цього
ніби припорошена снігом. Між
тим снігом цвітуть кульбаби.
Я вчора слухала музику…
Пісні. Їх співала дивовижна
жінка. Починаючи, вона поринала в якийсь свій фантастичний світ — і була в цьому органічною до останньої клітини,
звуку, поруху… Жила в цьому,
світилася.
Я чомусь подумала, що
якби була чоловіком, ця жінка могла би стати згубною
для мене або надихнути мене
на неймовірні звершення.
Я зрозуміла усіх тих, хто розпочинав війни, вирушав у хрестові походи, здобував перемоги
або, завоювавши півсвіту чи
заробивши величезні статки,
втрачав сенс життя, лиш почувши, ЯК співає чи танцює
ТАКА жінка.
Це стається одномоментно. Аби лиш чути, як вона співає, дати їй можливість співати — хочеться кинути їй до ніг
весь світ. При цьому нічого
не означають титули, маєтки,
досягнення, нагороди — весь
досвід, усі ті війни, перемо-

М
«Ця серія робіт присвячена воїнам-побратимам, це пам’ять про їхній
подвиг, про їхню любов до України», — говорить Руслан Кашаюк.

вибухова хвиля. Протягом чотирьох хвилин
« Накрила
було видно, як удень. Мене добряче відкинуло.
Вдарився головою об бетон, і ще 120-кілограмова
брила лежала на мені, — пригадує боєць. — Було
усвідомлення, що ми звідси не вийдемо, що нас
там просто всіх закопають.

»

гарячу точку Луганщини.
— Саме закінчував своє
нічне чергування на позиції,
як накрила вибухова хвиля.
Протягом чотирьох хвилин
було видно, як удень. Мене
добряче відкинуло. Вдарився
головою об бетон, і ще 120-кілограмова брила лежала
на мені, — пригадує боєць. —
Було усвідомлення, що ми
звідси не вийдемо, що нас
там просто всіх закопають.
ЗАВДЯКИ АРТ-ТЕРАПІЇ
ЗНОВУ ПОЧАВ ГОВОРИТИ

З передової Руслана забрали до лікарні. Одужував
у Луцькому госпіталі, але згодом повернувся на фронт. Головні болі його не полишали,
як і тривожні думки. В такі дні
знаходив спокій у каплиці, що
була поруч. Якось зайшов
у неї і побачив, що вода починає все затоплювати. З хлопцями повиносили ікони, так
вдалось врятувати каплицю. Згодом він навіть узявся
її реставрувати.
Здоров’я підводило все
більше, Руслан почав часто
непритомніти. Розумів, що
воювати більше не може. Після важкої контузії одного дня
втратив здатність говорити.
— Я все чую, а сказати
не можу, — розповідає нині
Руслан. — У мене були провали в пам’яті, і я не міг висловити те, що хотів сказати, те, що
думаю.
Ліки давали лише тимчасове полегшення.
— Малювати ніколи не любив, із шести літ спортом
займався, — зізнається чоловік. — Я потрапив на реабілітацію до наших волонтерів
Оленки Звєрєвої, Тетяни Мялковської, і так почалося моє
сьогодення. Завдяки їхній наполегливості, малюючи, видихав війну. І то не були портрети, мене тягнуло на духовне,

на сакральне. Вже пізніше побачив малюнки на склі. А через деякий час виникла ідея
зобразити побратимів. У мене
також є серія «Волонтери», їх
більше ста. Тоді не стало Кузьми, я лежав у госпіталі і вирішив його намалювати. Це мій
перший портрет. Потім з’явилася серія «Айдар», і день
за днем вона збільшувалася.
Багато робіт зараз на руках
у хлопців.
«КОЛИ З НАМИ БОГ,
ТО ХТО ПРОТИ НАС?»

Завдяки
терапії
мова
до лучанина почала потроху
повертатися. А повними реченнями заговорив тоді, коли
познайомився з майбутньою
дружиною. Вона викладає
в університеті й запросила
його до студентів на лекцію.
Вікторія турботою та любов’ю
витягла Руслана з депресії.
— Мене спонукав до створення серії портретів «Айдар» страх, що ці дні будуть
забуті, — мовить чоловік. —
І я завжди кажу, що це не мистецтво, а історія. Маю від побратима Владислава і його
дружини Оленки Вишневських
подарунок — футболку. На ній
зображена сова — символ
«Айдару». І знизу гасло, яке
й стало наскрізним у сьогоднішній виставці: «Коли з нами
Бог, то хто проти нас?» Якби
ми завжди так жили — із цими
словами в серці! З хлопцями з військового госпіталю
ми продовжуємо творити
сакральні речі, кожен із них
читає тихі молитви. І 22 травня буде презентована їхня виставка в Острозькій академії.
…Що б не робив Руслан,
ним завжди керувала любов.
Вона допомагала йому вижити, знайти себе і йти вперед.
р д.
ре
д. n
Більше фото і відео — на сайті
ті

VOLYN.COM.UA

чомусь
« Яподумала,
що якби була
чоловіком —
ця жінка могла би
стати згубною
для мене або
надихнути мене
на неймовірні
звершення.

»

Фото facebook.com/ruslana.moklytsa.

Людмила ВЛАСЮК

Поки розчиняється цукор у моїй каві, я думаю про
справжність. Про те, що справжня справжність
(знаю, що це звучить, щонайменше, дивно, просто
іноді буває справжність вдавана та показна, усічений
варіант, така собі демо-версія) — рідкісна. Але
надихає, заводить, чіпляє — саме вона. Справжність
на високих вібраціях стає тобі пауербанком, розеткою,
акумулятором, запасом життєвих сил. Чиста енергія,
підключатися до якої та вбирати яку — радісно. Хоч,
можливо, хтось ризикує підсісти на це, як на наркотик

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Лучанин Руслан Кашаюк
навчає малювання тих,
кому війна пошматувала
душу. Він — колишній
послушник у монастирі,
згодом став снайпером
добровольчого
батальйону «Айдар».
А зараз — студент
IV курсу факультету
культури і мистецтв
спеціальності
«Образотворче
мистецтво». Чоловік
і сьогодні воює за душі
побратимів, за те, щоб
вони знайшли себе
в житті. І бореться за них
засобами мистецтва.
У Східноєвропейському
національному
університеті імені Лесі
Українки відбулася
виставка портретів
військовослужбовця

www.volyn.com.ua

ги і поразки відкидаєш разом
із гонором, щоб лиш могти
чути її голос і бачити її, коли
вона живе музикою.
Спричиняє вона це вільно чи невільно? Адже вона
може до тебе ніколи не заговорити — і ти теж не наважишся.
Між вами може не бути доторків і поцілунків. Бо річ не в тому.
А в емоціях, які вона у своїй
справжності дарує. Всім. Цілому світові. І серед цього усього
світу — тобі.
Заради таких відчуттів вирушають вбивати драконів
або зрікаються мирського,
знайшовши об’єкт для поклоніння. І річ не в об’єкті, а саме
у справжності, висоті та чистоті емоцій, які вона дарує.
Люди напряму одержують щастя, споживають його, наповнюються ним. А вона співає
і світиться. Те світло кличе…
– Хтозна, чи усе це, про що
ти кажеш, є на добре. Навіть
найвище в низькому відзивається низько. Іноді в ім’я добра
люди чинять стільки злого…
І хіба ти ніколи не зустрічала
людей, справжніх і відвертих
у творінні зла? — запитує мій
демон.
– Зустрічала. Вони теж іноді заворожують, як заворожує
меч, створений видобувати
кров із сердець ворогів. Темрява теж здатна кликати. І поглинати. І вимагати служіння.
Можливо, це сторони однієї
медалі. І може статися, тут теж
річ у справжності та відвертості.
Але коли вона співала —
я чула, як їй підспівують ангели…
P. S. Ця Жінка — засновниця джаз-колективу
Carlos Bandos, фронтвумен колективу kOTa band
та керівник Lutsk Jazz Club,
лучанка Руслана Моклиця
(на фото).

СПОРТ
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n Футбол

Заздріть, Ребров і Шевченко, —
у «Зіни» вже дві штуки того,
що вам лише снилося!
Фото patrioty.org.ua.

22-річний Олександр Зінченко стає найтитулованішим українцем на англійській землі!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

заключному — 38-му — турі
англійської Прем’єр-ліги
«Манчестер Сіті» здобув
вольову виїзну перемогу з рахунком 4:1 над клубом «Брайтон
енд Гоув Альбіон» і оформив друге поспіль чемпіонство. У підсумковій турнірній таблиці «містяни» на одне-однісіньке очко
(98 проти 97-ми!) випередили
феноменального фіналіста Ліги
чемпіонів — «Ліверпуль».
Але нам до того було б
не таке вже й велике діло, якби
у команді Хосепа Гвардіоли
не було такого собі Олександра
Зінченка. Того самого народженого у грудні 1996 року в Радомишлі на Житомирщині Сашка, у карколомний злет якого
на міжнародній арені кілька
років тому не вірив, здавалося
б, ніхто.
У 16-річному віці він опинився у «Шахтарі», проте так
і не одержав шансу показати
себе у складі «гірників» на дорослому рівні. Тож із Донецька
гравець за два роки перебрався аж до столиці Башкортостану — саме яскравий сезон
2015/2016 в російській «Уфі»
змусив звернути на Зінченка
увагу навіть тренерів Національної збірної.
Проте перехід у липні
2016- го до зоряного «Манчестер Сіті» видавався чимось
несусвітнім. І вже невдовзі молодого гравця очікувано відправляють в оренду — до ні-

У

хлопцем! Бо ніхто з українців
двічі чемпіоном на англійській
землі не ставав. Та що там казати, до Зінченка усім нашим
землякам така висота підкорювалася лише одного разу —
Олегу Лужному, який тріумфував у сезоні 2001/2002 у складі
«Арсенала». Ні Андрій Шевченко у складі «Челсі», ні Сергій Ребров у складі «Тоттенгем
Готспур», ні Андрій Воронін
у складі «Ліверпуля» чемпіонами не ставали…
А тут хлопцеві лишень 22,
а в нього на шиї вже два «золота» ліги, з представників якої
цьогоріч всуціль складаються
фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи! Так тримати, козаче!
РЕЗУЛЬТАТИ 28-го ТУРУ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
З ФУТБОЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ
ПРЕМ’ЄР-ЛІЗІ:

змагання
за
медалі: ФК «Маріуполь» — ФК
«Львів» — 2:0; «Динамо» —
«Зоря» — 1:1; «Шахтар» — ФК
«Олександрія» — 2:1;
боротьба за виживання:
«Арсенал-Київ» — «Чорноморець» — 3:3; «Десна» — «Олімпік» — 2:1; «Ворскла» — «Карпати» –1:1.
А яка радість для батьків Сашка — виховали гордість усієї країни!

дерландського ПСВ. Згодом
Олександра повертають в Англію, проте його перспективи

ють підпускати до основи! Тож
торішнє «золото» АПЛ він таки
одержав — хай і в неофіцій-

цим хлопцем! Бо ніхто з українців
« Пишаємося
двічі чемпіоном на англійській землі
не ставав.
»
в клубі Гвардіоли продовжують
видаватися вкрай непевними.
На початках він або взагалі
не потрапляє в заявку команди на матчі, або ж гріє лавку
запасних упродовж усього поєдинку…
Але старанність українця
на тренуваннях і довіра до нього з боку тренера таки беруть
своє — потроху його почина-

ному статусі «гравця з глибокого резерву».
Цього ж сезону ситуація
зовсім інша: 14 матчів АПЛ
в основі — включно з вирішальним поєдинком із «Брайтоном»! Олександр Зінченко
стає дворазовим чемпіоном
Англії, а на нагородження чемпіонським кубком виходить,
обв’язавшись синьо-жовтим

Ікона Христа Спасителя оновилася у селі
Стара Гута Старовижівського району. Хрест
в урочищі Криниця поставили та освятили у 1990-х
роках. З того часу на ньому розміщений образ, який
тепер хотіли замінити, бо вже став темним та старим,
але минулого тижня, коли люди прийшли прибирати
біля джерела, підійшли до хреста і побачили диво:
ікона стала як нова, зникли усі чорні сліди.
Р

ПП БУРМАКА Н. П.
18 та 25 травня
відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування  анонімне
м. Луцьк, просп.
Волі, 6 (Фе де рація
проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75<11<75,
20<05<55, моб.:
095<808<20<53,
098<388<88<36.
м. Рівне, тел. (0362) 43<57<58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63<16<16,
63<25<28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

РОБОТА
В ПОЛЬЩІ!

ЗБІР

ПОЛУНИЦІ
Проживання
та харчування
безкоштовні!
Умови хороші.
Тел.:
380507214263
(Андрій),
380672179648.
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Державним прапором України!
І ми просто пишаємося цим

У гонці бомбардирів
лідирує Жуніор Мораєс
(«Шахтар») — 18 голів.

Турнірна таблиця української Прем’єр-ліги:
Змагання за медалі
М Команда
І В
1 «Шахтар» (Донецьк)
28 23
2 «Динамо» (Київ)
28 19
3 ФК «Олександрія»
28 14
4 «Зоря» (Луганськ)
28 10
5 ФК «Маріуполь»
28 11
6 ФК «Львів»
28 7
Боротьба за виживання
М Команда
І В
1 «Десна» (Чернігів)
28 11
2 «Ворскла» (Полтава)
28 10
3 «Олімпік» (Донецьк)
28 6
4 «Карпати» (Львів)
28 6
5 «Арсенал-Київ»
28 7
6 «Чорноморець» (Одеса)
28 5

Н
4
5
6
9
6
9

П
1
4
8
9
11
12

М
64-10
47-15
37-27
35-29
31-39
23-35

О
73
62
48
39
39
30

Н
5
5
10
8
4
7

П
12
13
12
14
17
16

М
34-35
25-39
33-41
35-45
23-49
22-45

О
38
35
28
26
25
22

Під постаментом Леніна у селі Олександрія
неподалік Рівного знайшли послання з минулого. Рукопис датується 28 жовтня 1967 року. Це — наказ

ветеранів війни та праці молодому поколінню 2017 року.
Окрім заклику до розбудови комунізму, колишні воїни
наголошують: «Бути готовим на перший поклик стати
грудьми на захист Батьківщини до останньої краплі крові,
боротися за справедливу справу і перемогти!»
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n Знай наших!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Хочу бути Маминим сонцем!

www.volyn.com.ua

Фото ukrainer.net.

Василь Рижук посадив свої
чорнобривці і в Берліні!

Дворічній Насті сім’я потрібна,
як повітря.

«Я — НАСТУСЯ. ЯК ЗНАЙТИ
МЕНІ МАТУСЮ?»

»

Закінчення. Початок на с. 1

Тамара ТРОФИМЧУК

з першого погляду можна зрозуміти, що маля не знало батьківської
ласки. Наче маленьке пташеня,
воно готове горнутися до кожного,
хто візьме на руки та приголубить. Настя — дівчинка маленька, але емоційна. Вона багато усміхається і дуже любить товариство дорослих. Обожнює
бути на руках у вихователів, із задоволенням знайомиться з гостями дитбудинку, радіє кожному, хто проявляє
до неї увагу. Як на свій вік, дівчинка добре розвинена — відгукується на ім’я,
вміє самостійно їсти та «дружить»
із горщиком.
— Настю направив у наш заклад виконком Луцької міської ради, — розповідає юрисконсульт Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини
для дітей з ураженнями центральної
нервової системи та порушенням психіки Оксана Боярчук. — Її забрали від матері, оскільки та вела аморальний спосіб
життя, зловживала спиртними напоями
і не забезпечувала догляду за дитиною.
Матір Насті — одинока жінка, батька
в родині немає. Попри це вона жодного
разу не відвідала доньку в дитбудинку.
І тому рішенням Луцького міськрайонного суду її позбавлено батьківських прав.
Насті надано статус дитини, позбавленої піклування, тепер вона може бути
усиновлена.
Проблема соціального сирітства
в Україні не нова. Вона знайома тисячам дітей, які живуть у спеціалізованих
закладах, бо держава не в змозі знайти сім’ю кожному з них. Настя Боленко,
як усі інші вихованці обласного будинку
дитини, понад усе потребує батьків. Малюки сиротинця, які вже вміють говорити, лягають спати і прокидаються тут
зі словом «мама». Старші прилипають
до вікон, виглядаючи на вулиці незнайомих жінок: «А раптом це вона? Раптом
за мною?» Благодійники витрачають
кошти на подарунки, привозять іграшки
та солодощі, проте маму вони замінити
не можуть. І чим довше дитина перебуває в соціальному закладі, тим більше
шрамів на її маленькому серці залишить
це казенне життя.

І

олинський
скульптор-монументаліст, уродженець Новостава, що на Горохівщині, заслужений діяч мистецтв України Василь
Рижук нещодавно побував у Берліні.
Європейська столиця подивувала нашого земляка визначними пам’ятками, він же зачарував мегаполіс тендітними чорнобривцями з рідного краю.
Їх посадив якраз перед Днем Перемоги на меморіалі в знаменитому Трептов-парку, де поховано понад 20 тисяч радянських солдатів, у тому числі
тисячі українців, які полягли в останніх
боях Другої світової війни.
— Коли загортав корінці рослинок із Батьківщини в німецьку землю,
до мене підходили десятки людей.
Німці й білоруси, поляки й наші співвітчизники розпитували, звідкіль привіз квіти і чому саджу їх тут, знімали
на відео ці хвилини. Дізнавшись, що
я з України, хотіли почути про події
в нашій державі, як мовиться, з перших вуст, — розповів про враження
Василь, якого в народі називають Сонячним Чорнобривцем — в нагороду
за те, що протягом 20 літ власноруч
уквітчує чорнобривцями й соняшниками узбіччя українських трас.
«Ось цими руками посадив 627 км

В

«Я буду найслухнянішою
дитиною в світі,
ти тільки прийди за мною!»
«Я дивлюся у вікно і бачу жінок, які
ведуть за руку своїх діток. Ось одна з
них іде з хлопчиком. Напевно, це його
мама. Хлопчик плаче. Вона бере його
за руку, витирає сльози, цілує. А ось
інша тьотя, а з нею хлопчик і дівчинка.
Вони про щось голосно говорять, сміються. У всіх них є мами. Невже я ніколи не буду так безпечно йти вулицею
і тримати її за руку?.. Особливо сумно
буває, коли за кимось в дитбудинок
приїздить мама. Не важливо, рідна
вона чи ні — головне, що вона стане
їхньою мамою. Мабуть, я не дуже гар-

на свій вік, дівчинка добре
« Якрозвинена
— відгукується
на ім’я, вміє самостійно їсти
та «дружить» із горщиком.

»

на, тому мене ніхто не бере. Мамочко,
кохана моя, тільки знайдися! Я буду
найслухнянішою дитиною в світі. Буду
робити все, що ти мене попросиш,
допомагати тобі в усьому, тільки ти
якнайшвидше прийди за мною! Якщо
раптом захворієш, я заварю для тебе
смачний чай, буду доглядати за тобою
так, що ти дуже швидко поправишся.
Де ти, мамо?! Я чекаю на тебе! І дуже
вірю, що коли-небудь відчиняться двері — і ти зайдеш у нашу групу. Я ніколи
не бачила тебе, але одразу впізнаю,
бо тільки в мами можуть бути такі гарні очі, таке м’яке волосся і така добра
усмішка…» n
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квітів. …А скоро День Перемоги. Думаю, треба й тут посадити. Квіти миру
з України для полеглих воїнів. Берлін.
Трептов-парк», — так пан Василь прокоментував відео, зроблене очевидцями його квітникарства в Німеччині.
Василь Рижук хотів би зріднити
чорнобривцями й соняшниками, які
цвітуть найдовше, всю країну.
— Фізично я не в силі сам це зробити. Але радію, що започаткував
справу, котру вважаю кроком до єднання. Уявіть, якою квітучою була б
Україна, якби кожен посадив хоч одну
квітку! Радію, що мою ідею цієї весни
популяризують «1+1» і Перший національний. Кудись їду — завжди беру
з собою бодай мішечок насіння, розсаду, роздаю, дарую друзям і знайомим з усіх регіонів, — сказав митець.
Поцікавилася у пана Василя і його
успіхами як відомого скульптора.
— За останніх п’ять літ зробив чимало ескізів, над багатьма працюю.
Розумію, що творчі роки минають,
та наразі не маю підтримки, щоб реалізовувати свої проекти. Навіть ті, котрі наповнені нинішнім духом українського суспільства, — був відвертим
Василь Рижук. Однак не втрачає віри
в справедливість і розбудову квітучої
України. n
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