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n Болить!
Фото Сергія НАУМУКА.

А ви одразу здогадалися б, що це таке?

Умілець із Любешова
виготовив найменшу
ножну ступу в світі
Майстер мініатюр Валентин
Поліщук порадував новим
виробом
с. 2

»

Наталія Чередніченко пов’язує рушник у пам’ять про племінника —
кулеметника Володимира Зарадюка — родом
із села Кульчин Ківерцівського району.

Вісімнадцять бійців 51-ї бригади зустріли
смерть на 10-му блок-посту.

Фото kmu.gov.ua.

n Політика

«Я вивозив хлопців 8 годин.
Уся підлога автомашини
була залита кров’ю»
Біля донецького містечка Волновахи вшанували воїнів,
які загинули 22 травня 2014-го в бою з російськими терористами

с. 4

НОВА ПАРТІЯ ГРОЙСМАНА:

сильні сторони
та перспективи
на Волині с. 6

»

Отець Ілля зводить храм
і не боїться на будові
чорнової роботи 9 »

»

с.

Фото з архіву «Маленької сім’ї Святого Миколая».

Р Е К Л А М А

21
липня
відбудуться
позачергові
вибори до
Верховної
Ради.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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Відповідний указ
21 травня підписав
Президент України
Володимир Зеленський, який розпустив парламент
VIII скликання.
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Доброго дня
вам, люди!

24 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.17, захід — 21.14, тривалість дня — 15.57).
Місяць у Водолії. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Кирило, Олександр, Мефодій.
Фото Новости.in.ua.

25 ТРАВНЯ

Волинянин виготовив найменшу ножну ступу в світі
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Знаний майстер мініатюр
із Любешова Валентин Поліщук
порадував новим виробом

Сонце (схід — 5.16, захід — 21.15, тривалість дня — 15.59).
Місяць у Водолії. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Герман, Іван, Петро.
26 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.15, захід — 21.17, тривалість дня — 16.02).
Місяць у Водолії, Рибах. 21—22 дні Місяця.
Іменинники: Ірина, Георгій, Сергій.
27 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.14, захід — 21.18, тривалість дня — 16.04).
Місяць у Рибах. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Леонтій, Максим, Марк.

Сергій НАУМУК

У крихітному механізмі, який уміщається на одному пальцеві, не кожному вдасться розпізнати, що це таке.
Якщо придивитися, то можна зрозуміти: це таки ножна ступа. Попри свій
мініатюрний розмір вона діє: один кінець піднімається і опускається.
Валентин Михайлович пригадав,
як у дитинстві у нього не раз опухали
руки від довгого крутіння жорен або
товчення звичайною ступою. Коли ж
з’явилася ножна — це стало значним
полегшенням. «Ти тільки наступаєш
ногою і відпускаєш, а з другого боку
гупає і дере крупу. На такій працювати було заввиграшки», — розповів
майстер, який на згадку про далекі
роки дитинства виготовив її мініатюру. Каже, що можна було зробити
й меншу, але навряд чи хтось у світі
робив саме ножну ступу. Тож цю можна вважати найменшою.

28 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.13, захід — 21.19, тривалість дня — 16.06).
Місяць у Рибах, Овні. 23-24 дні Місяця.
Іменинники: Анастасія, Дмитро..

n Погода

Травневе небо об
обіцяє
біцяє
нам мокрі жнива
24 травня церква вшановує
пам’ять святих Кирила та
Мефодія. Опади цього дня
провіщали, яким буде літо —
мокрим чи сухим. Наші предки
зауважили: якщо сьогодні
багряний схід сонця і дощ —
у наступні місяці будуть грози
Валентин Михайлович добре знає: пристрій нехитрий, а користі багато.

Школярам у поліській
глибинці пощастило
з директором

Остерігайтеся магнітних бур:
28 травня — сильна.
8 та 9 червня — середні.

Керівник навчального закладу в селі
Галина Воля Старовижівського району
Василь Камінський постійно дбає, щоб учні
здобували знання у комфортних умовах.
Оригінальний дизайн класних кімнат,
упорядкованість шкільного подвір’я вражає
гостей, а дітворі поліпшує настрій

Нічого ті гаджети не варті
порівняно... зі звичайними
діжками!
Знаний китайський виробник презентував няньку–
робота. Розумний пристрій, схожий на маленький
м’ячик, і казку розкаже, і в інтернеті інформацію
пошукає, і відео на телефони батьків надішле

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Креативні ідеї директора не вичерпуються. Ось
і нещодавно поблизу школи встановили урни для
сміття у вигляді чепурних чоловічків, які спонукають
дітей дбати про чистоту. Фотографіями оригінальних смітників на своїй сторінці у «Фейсбуці» поділився Василь Камінський, зазначивши: «У ЗОШ І–ІІ ст.
с. Галина Воля три креативних «джентльмени» приступили до виконання своїх обов’язків!»
Власними руками тут виготовили й нові зручні
парти. Хоча меблі зробили зі старих парт та дощок, принесених батьками, але вдалий дизайн,
регулюючі механізми, природні матеріали вигідно
відрізняють їх від стандартних. І ремонти в школі
проводять так, щоб приміщення стало затишним,
«домашнім». Постійно впроваджують різні цікавинки для дітей, торік, наприклад, змонтували музичний дзвінок, що лунає приємними мелодіями. Тому
й кажуть у районі, що школярам у Галиній Волі поталанило з директором.

Олександр ДУРМАНЕНКО

Фото з»Фесбук»-сторінки Василя КАМІНСЬКОГО.

Креативні ідеї не вичерпуються.
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Козир робота — його доступність та простота використання. От ще б вирішити питання, щоб дитина не сунула
свого допитливого носика куди не слід. І тут високі технології
поки що зайшли у глухий кут.
Коли ж узявся розповідати про цей винахід своїй бабці,
яка лише декілька років тому освоїла мобілку, одразу переконався: нам до колишніх методів виховання і догляду ще
дуже далеко. Зробили нас лінивими всі ці новації, тож і уява
не працює зараз так, як колись. На моє захоплення роботом
бабуся мовила: «А нас мама в бочки садили!»
Почав розпитувати — виявилося, коли потрібно було попоратися по господарству, а малих не було з ким лишити, їх
справді садовили в маленькі барильця. «Спочатку ми плакали, — каже старенька, — а потім звикали і тихенько сиділи.
Мама ще й хліба водою намочить, цукром зверху посипле і
в чисту шматку загорне — ось такий смоктунець виходить.
Сидимо і тільки губами плямкаємо, а їй спокійно: знає, що і
ножа не вхопимо, і хати не спалимо…»
Ось така була педагогіка. І що, скажете, поганих людей
виховували? Побачимо ще, яким буде теперішнє покоління,
виховане електронікою.

Волинянка просить допомогти
врятувати двох своїх дітей
Через вроджену хворобу — незавершений остеогенез —
двоє дівчаток із Любешівського району можуть ніколи не
стати на ноги
Сім’я із Седлища Любешівського району просить небайдужих
допомогти
прооперувати
близняток.
Селянам потрібно зібрати на лікування понад 160 тисяч
євро. Номер картки: 5168 7573 9426 4784, Струк Ніна
Іванівна (мама), контактний телефон: 0508876207.

А за прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру
Алли Адамської, 24 травня — мінлива
хмарність, уночі місцями невеликий
короткочасний дощ. Удень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 9—14 градусів
тепла. Вдень — 17—22 градуси вище
нуля. 25-го — мінлива хмарність,
місцями невеликий короткочасний
дощ, гроза. Вітер північно-західний,
7—12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 9—14 градусів тепла.
Вдень — від 17 до 22 градусів із позначкою «плюс». 26-го — мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно–західний,
5—10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 7—12 градусів тепла,
вдень — 17—22 градуси вище нуля.
27-го — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 7 до 12
градусів із позначкою «плюс», удень
— 17—22 градуси тепла. 28-го — мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5—10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі —
8—13 градусів вище нуля, вдень — плюс
18—23. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 24 травня було 1983
року — 29 градусів тепла, найхолодніше
— 1980-го — 1 градус вище нуля.
У Рівному 24 травня — мінлива
хмарність, дощ. Можливі грози. Температура повітря — від 14 до 19 градусів
тепла. 25-го — хмарно з проясненнями, дощ. Температура повітря —
14—18 градусів вище нуля. 26-го
— мінлива хмарність, дрібний дощ.
Температура повітря — від 12 до 18
градусів тепла. 27-го — хмарно. Температура повітря — 12—21 градус із
позначкою «плюс». 28-го — похмуро,
дрібний дощ. Температура повітря —
17—20 градусів вище нуля.

Ведучий рубрики
и
Олександр
ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–38–94.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Політична кухня

Фото bbc.com.
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Коментарі з приводу
Вахтанґ КІПІАНІ,
лауреат премії імені
Георгія Ґонґадзе,
про заяву глави
Адміністрації Президента
Андрія Богдана щодо
референдуму:
«Спочатку Коломойський каже, що
нема російської агресії, а є громадянська війна. Тепер юрист Коломойського,
недолюстрований Богдан, говорить, що
буде референдум про долю окупованих територій. Де глядачі «Інтера», ТРК
«Україна», «Ньюзван», «112» та «1+1»
будуть вирішувати своїм знищеним пропагандою «не стріляти за будь-яку ціну»
мозком питання війни і миру. Хочу, щоб
цей велосипедист навернувся швидше».

Саме у компанії з Андрієм Богданом Володимир Зеленський літав на численні переговори з олігархом
Ігорем Коломойським до Швейцарії та Ізраїлю.

КОЛОМОЙСЬКИЙ ВІДДАВ
ЗЕЛЕНСЬКОМУ СВОЮ «РУКУ»
Новий Президент призначив главою Адміністрації
42-річного Андрія Богдана

Василь РОГУЦЬКИЙ

ого називають «адвокатом
Ігоря Коломойського». Свого часу Богдан кілька років
працював в уряді Миколи Азарова, тому потрапив під люстрацію
як держслужбовець. Однак за словами самого юриста, згідно із законом, «голова Адміністрації Президента та його заступники виведені
з-під державної служби», тому він
має право повернутись у владні коридори.
Заступниками Андрія Богдана
стали заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль
(за деякими даними, відмовилась
від посади), Руслан Рябошапка,
який був радником Зеленського під

Й

час виборних перегонів, керівник
компанії GoodMedia Кирило Тимошенко і сценарист серіалу «Слуга
народу» Юрій Костюк.

мають
« Усе-таки
не політики тільки
говорити, а народ…
щодо досягнення мирних
домовленостей
із Росією.

»

Своїм першим помічником Зеленський призначив бізнес-партнера, співзасновника студії «Квартал
95» Сергія Шефіра.
До речі, новоспечений глава Адміністрації Президента України Ан-

n Нагороди

Фото gordon.ua.

дрій Богдан уже заявив, що питання, які стосуються домовленостей
із Росією щодо конфлікту на Донбасі, можуть бути винесені на всеукраїнський референдум:
«Сам Володимир Зеленський
декларував у своїх виступах, що ми
розглядаємо питання оформлення
якихось домовленостей і винесення
їх на референдум. Усе-таки мають
не політики тільки говорити, а народ… щодо досягнення мирних домовленостей із Росією. Щоб не тільки депутати проголосували і не тільки
Президент приймав рішення — чи
підходять ті чи інші домовленості…
Ми змушені шукати компроміси.
Єдине, що Володимир Зеленський
сказав, ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми». n

Фото ukrinform.ua.

Андрій ПАРУБІЙ,
голова Верховної Ради
України VІІІ скликання:
«Щодо озвученої теми
референдуму: рекомендую
Президенту і його команді
не шукати шляхів капітуляції перед Росією. Ми цього не допустимо!»
Віталій ПОРТНІКОВ,
журналіст та публіцист:
«Якщо тільки Кремль
справді є частиною цього
плану — все вийде. І ми отримаємо державу в державі, що
буде дивитися російське телебачення, жити в «русском мире» і голосувати
на українських виборах. І неформальні
кордони цієї держави потроху розширяться на весь схід і південь нашої країни.
Ось вам і дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії. А, ще ця нікому не потрібна Галичина, забудьте. Так «врастопирку» і будемо жити. Бідно. Але мирно.
І не розповідайте мені, що наші громадяни за це не проголосують. Проголосують. Ще й як! Якщо Україна не змогла
використати шанс Майдану і агресії для
національної консолідації, то що ще їй
може допомогти? Якщо навіть після
Майдану наші політики залишилися бізнесменами, а наші громадяни наївними мрійниками, які вірять телевізору,
то чому б і не проголосувати?
Сьогодні немає нікого, хто міг би зупинити цей процес. Немає політичної еліти, немає народу. Просто нікого. Нікого,
хто б зрозумів, що йдеться вже про реальний розкол країни, який може виявитися не за горами — надто вже стрімко
все розвивається».

n Голосуємо!

НА ВИБОРИ — ЗА СУМНІВНИМ
УКАЗОМ І СТАРИМ ЗАКОНОМ
Учора Верховна Рада на позачерговому засіданні
не внесла до порядку денного законопроект Президента
України Володимира Зеленського щодо зміни виборчого
законодавства, який передбачав запровадження
пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар’єру
до 3%
а внесення цього документа до порядку денного сесії проголосували
лише 92 нардепи. Зазначимо: Зеленський пропонував
пропорційну систему із закритими списками, яку експерти вважають однією з найгірших. «Пропорційна система
із закритими списками має
найнижчий рейтинг підтримки суспільства та не менш
корупціогенна, ніж мажоритарна», — заявила керівник
мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.
Нагадаємо, що Володимир
Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів 21 лип-

З
«Дякую, Ґіє. Не забуваю».

Вахтанґ Кіпіані став першим лауреатом
премії імені Георгія Ґонґадзе
Головний редактор інтернет-видання
«Історична правда» та однойменного
тележурналу на каналі ZIK, засновник
Музею-архіву преси, публіцист, історик
отримав цю нагороду першим в Україні
Сума винагороди для лауреата становить
3 тисячі доларів США. Премія була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві

з Асоціацією випускників Києво-Могилянської бізнес-школи та виданням «Українська
правда». Претендувати на премію можуть
лише журналісти, які працюють в Україні і які
протягом останніх 5 років лишалися у професії.
Вручили Вахтанґу Кіпіані премію у вівторок, 21 травня. Цього дня Георгію Ґонґадзе
мало б виповнитися 50 років. n

ня. Таке рішення він мотивував
тим, що у парламенті немає
депутатської більшості. Однак
багато політиків вважають цей
указ антиконституційним. «Я
не знайшов серед його (Зеленського. — Ред.) повноважень
повноваження встановлювати
або стверджувати про наявність коаліції, — заявив Андрій
Парубій. — Автор указу буде
нести відповідальність і за законом, і перед народом України.
Всьому прийде свій час. Один
президент уже починав свою
діяльність із порушення Конституції…» — додав спікер, натякаючи на Віктора Януковича, який
узурпував владу за допомогою
Конституційного Суду. n
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n Болить!

Фото Сергія НАУМУКА.

Волинські атовці проїхали більше тисячі кілометрів, щоб вшанувати полеглих побратимів.

Червоні кульки у формі сердець як символ життя, відданого за Україну.

«Я вивозив хлопців 8 годин.
Уся підлога автомашини була залита кров’ю»
Біля донецького містечка Волновахи вшанували воїнів,
які загинули 22 травня 2014-го в бою з російськими терористами
Сергій НАУМУК

ДОРОГОЮ НА СХІД –
ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ

Уже стало традицією для
краян щороку у травні відвідувати Волноваху. І цієї весни
на Донбас вирушила делегація — представники влади,
волонтери та члени «Спілки
воїнів АТО Волині». У рамках
пам’ятних заходів мав відбутися і турнір із футболу, тож
разом з усіма поїхали і дві
луцькі команди: «Абориген»
та «Волинь АТО».
Дорога на Схід неблизька.
Від повсякденних розмов чоловіки хоч-не-хоч переходять
до війни. І не дивно: лише кілька осіб в автобусі не пройшли
це пекло. Згадують не лише
трагічне, бо не бракувало різного.
— Коли стояли під Зайцевим, нас постійно обстрілювали. Причому кожна російська
частина воювала по-своєму.
Щоразу після приїзду мурманських десантників наставала
тиша: три дні вони пиячили
і зовсім не стріляли, — розповідає Сергій Маляренко з 57-ї
бригади. — Зате коли з’являлися буряти, ті методично
лупили щодня. Якось біля нас
розмістили гармату «Рапіра».
Противник знав про це і взявся знищити її. Аби відволікти
його увагу, ми з колоди, старих
дверей, фанери та знайденої
пари коліс змайстрували макет, а коли його пофарбували,
то вийшла геть непогана «гармата», яку поставили у підходящому місці та «замаскували»
сіткою. По ній і лупили росіяни.
Справжня ж стояла в зарослях,
де її і з квадрокоптера не помічали.
«ЦЕ ДАЛЕКЕ І ТРАГІЧНЕ
МІСЦЕ СТАЛО ТАКИМ
БЛИЗЬКИМ ДЛЯ
ВОЛИНЯН...»

Там, де 22 травня 2014 року
полягло 17 бійців (один пізніше
помер від ран) та ще 31 було
поранено, нині стоїть хрест.
Поруч із ним стела, де увічнено
імена загиблих.
На цьому місці на мітинг-реквієм зібралися представники влади та громади Во-

Пам’ять про полеглих — те, що єднає Волинь і Волноваху.

лноваського району, службовці
Національної гвардії, поліція,
співробітники СБУ та учні місцевих шкіл. Прибули чисельні
делегації з Волинської та Рівненської областей. Мітинг-реквієм розпочався з виконання
Державного Гімну. Опісля виступив виконувач обов’язків
Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
— На цьому трагічному і
героїчному місці, на такому
далекому від Волині і такому
вже близькому для волинян,
нас зібрала пам’ять про тих,
хто загинув, виконуючи свій
обов’язок із захисту України.
Пам’ять — це те, що можемо
віддати цим хлопцям, як належне, це те, що гуртує всіх
нас, — сказав він.
Про воїнів, які поклали голови, говорили також голова
Волноваської райдержадміністрації Дмитро Такаджи, голова
Рокитнівської райдержадміністрації Рівненської області Микола Кушнір, архієпископ Донецький та Маріупольський ПЦУ
Сергій. Болем були пронизані
слова Наталії Чередніченко,
тітки загиблого Володимира
Зарадюка.
Тужливі пісні викликали
сльози не лише у матерів, сестер та дружин полеглих воїнів. Потім присутні принесли
вінки до хреста, встановленого
на місці трагедії. Побратими
загиблих поклали квіти просто
на полі, де п’ять років тому лежали вбиті та поранені. Рідні
воїнів, не ховаючи очей, пла-

кали. Важко було й ветеранам.
Тим більше, що частина з них
вижили у тому травневому
бою, а деякі першими приїхали на поміч і рятували поранених. Тож не дивно, що у декого
на очах блищали сльози, а інші
тамували біль на самоті, подалі
від людей.
Уздовж
дороги
стояла
шеренга учнів, які тримали
портрети загиблих 18 бійців
51-ї бригади та червоні кульки
у формі серця. Після хвилини
мовчання ведучий почав зачитувати імена солдатів, які
поклали голови на цьому блокпосту. З кожним йменям у небо
злітала кулька. У високості летіли 18 червоних сердець.
«ВСЕ ПАЛАЛО, НАВКОЛО
ЛЕЖАЛИ ВБИТІ ТА
ПОРАНЕНІ»

Серед тих, хто поклав вінок
до підніжжя хреста, був і Віктор
Власов. Саме він першим почав вивозити поранених бійців
власним автомобілем. Вранці
його розбудила дочка, а коли
він приїхав на місце бою, то все
довкруг палало. Навколо лежали вбиті та поранені. Віктор Миколайович на власній «Волзі»
доправляв у районну лікарню
поранених.
— Я вивозив хлопців 8 годин. Уся підлога автомашини
була залита кров’ю. Допомагав
їм чим міг, — каже Віктор Миколайович.
На допомогу 10-му блокпосту рушив підрозділ 51-ї
бригади. Серед бійців були й

Андрій Федун та Олександр
Кравченко, нині депутат Луцької міської ради. Вони розповідають, що зустріли машини
терористів, які стали на узбіччі
і пропустили військових.
— Якби ж ми тоді це знали,
вони б так легко не поїхали! —
каже Адрій Федун.
На місці бою все палало (досі
кілька дерев стоять сухі та об-

загиблих
« Побратими
поклали квіти
просто на полі,
де п’ять років
тому лежали вбиті
та поранені.

»

смалені). Усі військові, з якими
довелося поспілкуватися, переконливо кажуть, що місце для
блок-поста абсолютно непридатне. З трьох боків підходять
лісосмуги, чим ворог і скористався. Тому виникає запитання, чому наказали зупинитися
саме тут? Власне причиною
нападу бійці 51-ї бригади вважають те, що між військовими
та місцевими жителями почався
налагоджуватися контакт. «І для
того, аби показати, що місцеві
не сприймають ЗСУ, і розгромили блок-пост», — така їхня думка.
ТЕПЕР НОВОЗБУДОВАНА
ЦЕРКВА – ОСЕРЕДОК
УКРАЇНСТВА

Після мітингу-реквієму у
Свято-Миколаївській
церкві

міста Волновахи відбулася заупокійна служба за полеглими. Цей храм став справжнім
осередком українського духу.
Збудований він минулого року
за добровільні пожертви волинян та донеччан.
— Церковне життя потроху налагоджується. Спочатку
нас чомусь тут називали католиками, і це збивало місцевих з пантелику. Хоча тут навіть білборд висів із написом
«Українська православна церква Київського патріархату».
Ми вже копію Томоса у храмі
розмістили: дивіться, люди, —
розповів настоятель храму
отець Макарій.
— Нині в єпархії будують
9 церков, зокрема два храми
в Покровську, а також у Дружківці, Слав’янську та Маріуполі.
Рух пішов. Раніше люди лягали
спати і не знали, чи прокинуться. Але коли вони побачили, що
батюшка, що архієпископ будують храми і нікуди звідcи
не тікають, то заспокоюються,
бо довіряють церкві. Це стало
сигналом і для підприємців:
якщо будують храми, значить
усе буде добре, можна планувати і бізнес, — зазначив архієпископ Донецький та Маріупольський ПЦУ Сергій.
Спочатку донеччани недовірливо ставилися до нової
церкви. Та з часом все більше
прихиляються. Нині, за словами однієї парафіянки, на свята
приходить стільки вірян, що
вже не вміщаються у ній. Щодо
будівництва нових храмів, то зіграв роль і місцевий менталітет.
Мовляв, ми не гірші за волинян.
І якщо ті зводять дерев’яні, то й
ми такі самі робитимемо.
P.S.

— Скажіть, чи правда, що
вертольоти добивали наших
дітей? — допитувалися матері
та дружини загиблих під Волновахою бійців у Віктора Власова,
який на власній автівці вивозив
поранених із місця розстрілу
в лікарню.
— Вертольоти розстрілювали своїх, — вже не запитувала,
а стверджувала місцева жінка
у розмові з бійцем 51-ї бригади
одразу після поминальної служби у Свято-Миколаївському
храмі міста Волновахи.
Ці два діалоги добре ілюструють, що існує ще чимало міфів, які роз’єднують нас.
Власне для того, щоб їх руйнувати і щоб пам’ять про хлопців жила, варто їздити на Схід.
Так що ще дорогою додому
атовці домовилися наступного
року поїхати знову. n
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Погляд

n Завтра зустрінемо разом!

«Про такий подарунок від улюбленої
газети ми і не мріяли!»
Фото Миколи РИМАРЯ.

Редакція вручила Наталії
Шепель головний подарунок
– мікрохвильову піч – для
передплатників «Газети Волинь»
та «Цікавої газети на вихідні»
з Рівненської області. Мова про
тих читачів, хто виписав наші
видання на І півріччя цього року,
а також річних передплатників
Василь УЛІЦЬКИЙ

аталія з чоловіком Юрієм живуть у селі Кричильськ Сарненського району. І обоє з інтересом читають «Газету Волинь». Юрій
Кіндратович — фанат спорту, каже, що
так цікаво про спорт, як наша газета, не пише ніхто. Тому починає саме
із цієї сторінки. «Але не пропускаю нічого, читаю від першої і до останньої
шпальти», — каже він. Його друга половинка Наталя сміється, що зі спорту
розпочинає читання рідко, хоч не минає і його. Найцікавіше для неї — тема
любові та рецепти. «Ваша газета —
наш спільний інтерес», — підсумовують Шепелі, а ми, працівники редакції,
тішимось, що є маленькою цеглинкою,
яка єднає цю чудову родину.
Наталя працює санітаркою у місцевій аптеці. Ми побували на її робочому місці і можемо безапеляційно
стверджувати: такої чистоти не бачили
ще ніде!
Юрій трудиться збирачем молока,
теж зарекомендував себе сумлінним
працівником. Подружжя виховало
трьох синів та доньку, радіє уже й онучці. Наймолодшому сину — 13 років,

Н

Наталія Шепель з новою мікрохвильовою піччю: той випадок, коли навіть
начальство радіє, що працівника відірвали від роботи!

Ваша газета — наш
« —спільний
інтерес, —
підсумовують Шепелі,
а ми, працівники
редакції, тішимось, що є
маленькою цеглинкою,
яка єднає цю чудову
родину.

»

інші діти уже дорослі.
Вітаємо цю гарну родину із виграшем! Постараємось і надалі творити
цікаву пресу, щоб у їхньому домі була
і нова мікрохвильовка і завжди лежали
на столі свіжа «Газета Волинь», тижневик «Цікава газета на вихідні» та місячники «Так ніхто не кохав» і «Читанка для
всіх».

І ще — окрема подяка їхній сусідці та листоноші Надії Тутовицькій, яка
й ознайомила Шепелів із нашими виданнями!
А ми продовжуємо друкувати список решти щасливчиків, яким випали
інші наші подарунки. Дізнатись, як отримати свій виграш, можна за номерами: 050–07–60–244 або 096–784–
18–12.
І нагадуємо: передплатна кампанія
на ІІ півріччя — у розпалі. Тож закликаємо не просто виписати улюблені видання, а й знайти кілька хвилин, щоб
оформити лист і надіслати квитанції
про передплату або їхні копії до редакції, — і тоді, крім цікавої періодики, матимете шанс ще й на подарунок!
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн з ПДВ. n

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ СЕРЕД ПЕРЕДПЛАТНИКІВ «ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ»
Закінчення. Початок у «Волині»
за 8, 16 та 21 травня.
150 ГРИВЕНЬ
Дрозд Є. М. (с. Жданівка, Магдалинівський р-н, Дніпропетровська
обл.), Дах В. (с. Вільхівка, Горохівський
р-н), Демедюк Г. Л. (с. Нові Червища,
Камінь-Каширський р-н), Жилко С. В.
(с. Залізниця, Любешівський р-н),
Клекочко С. (с. Красноволя, Маневицький р-н), Олексійовець І. Д. (с.
Корост, Сарненський р-н, Рівненська
обл.), Ткачук С. Є. (м. Івано-Франківськ), Герасько В. І. (смт Вижівка),
Карп’юк М. В. (с. Щурин, Рожищенський р-н), Свинобой Н. І. (м. Любомль), Гай О. О. (с. Пульмо, Шацький
р-н), Швець Т. К. (с. Мокрець, Турійський р-н), Сахнік М. Г. (с. Привітне,
Локачинський р-н), Франчко Н. А. (м.
Луцьк), Шехватов О. (с. Благодатне,
м. Нововолинськ).
ЦУКОР (10 КГ)
Давидюк Л. М. (смт Мар’янів-

n Фотофакт

5

ка, Горохівський р-н), Ткачик В. І. (м.
Камінь-Каширський), Ярижко О. Г.
(с. Корост, Сарненський р-н, Рівненська обл.), Любчук О. (смт Цумань,
Ківерцівський р-н), Шуліпа А. Й. (смт
Маневичі), Семенюк М. (с. Переспа,
Рожищенський р-н), Савош О. Г. (с.
Куснища, Любомльський р-н), Чепела В. А. (с. Затурці, Локачинський
р-н), Кузьмич В. Ф. (м. Луцьк), Дорощук М. Я. (с. Мстишин, Луцький
р-н).
ПОКРИВАЛО
Лиса Л. М. (с. Кричильськ, Сарненський р-н, Рівненська обл.), Поліщук Г. С. (с. Бережанка, Горохівський
р-н), Демчук Л. І. (смт Іваничі), Кратік В. В. (с. Тоболи, Камінь-Каширський
р-н), Якимчук М. Д. (с. Жорнище, Ківерцівський р-н), Жур. Н. О. (с. Бірки, Любешівський р-н), Павлік Т. М. (с. Троянівка,
Маневицький р-н), Сорока В. (смт Ратне), Міцовчина Л. П. (м. Луцьк), Бондарчук Н. В. (с. Поворськ, Ковельський
р-н).

ПЛЕД
Сиротюк М. Ф.
(с.
Красносілля, Володимирецький р-н, Рівненська обл.), Рузак М. Ю. (с. Лобачівка, Горохівський р-н), Криса В. В. (с.
Литовеж, Іваничівський р-н), Приймачук І. М. (с. Сошичне, Камінь-Каширський р-н), Мисько Г. А. (с. Мала
Глуша, Любешівський р-н), Білан С. П.
(с. Боровичі, Маневицький р-н), Катеринюк М. В. (м. Рожище), Ткачук Г. К.
(м. Любомль), Бобко Т. В. (с. Затурці,
Локачинський р-н), Барський А. Х. (м.
Луцьк).
ЧАЙНИК
Грудік В. В. (с. Пнівне, Камінь-Каширський р-н), Семенюк М. А. (смт
Голоби, Ковельський р-н), Терещук М. А. (с. Хорлупи, Ківерцівський
р-н), Кушнір Л. І. (с. Гораймівка, Маневицький р-н), Лук’янович І. М. (с.
Люб’язь, Любешівський р-н).
* — Під подарунком мається на увазі
придбання товару за 0,01 грн з ПДВ.

Фото unian.ua.

ЛЯШКО РОЗПОВІВ
ПРО «ЗЛИЙ ПОГЛЯД»
ЗЕЛЕНСЬКОГО
Таку заяву зробив очільник Радикальної
партії учора з трибуни Верховної Ради
хочу озвучити українцям фразу,
яку я сказав Зеленському, коли він
ішов після інавгурації, і вся країна, весь світ це побачив (на фото). Його
реакцію і його злий погляд на мене. Знаєте
чому? Тому що я йому сказав: Володимире,
погано почав – погано закінчиш!» – розповів
Олег Ляшко. n

«Я

Алла ЛІСОВА,
редактор відділу
економіки «Газети Волинь»

А ви бачили,
як цвіте
калина?
– Ну що, отримали нового
Президента – коміка? Тіштеся
тепер! – імпозантний мужчина з
велосипедом у руках звертається
до знайомої продавчині, яка торгує
овочами.
– А ви краще подивіться на тих
«годованих», як він їх перелякав
своїми заявами! Або на свого
«без’язикого», – не лізе за
«соковитим» словом у кишеню його
опонентка. До неї приєднується
сусідка по прилавку, явний
однодумець:
– Хай би менше крали. А то ніяк не
нажеруться…
– Самі по закордонах своїх дітей
порозпихали, а наших убивають
на війні, – до розмови долучається
покупець – жіночка старшого віку
е один із фрагментів дискусії на
нововолинському ринку «Стадіон», свідком якого мимоволі
стала відразу після трансляції церемонії
інавгурації Володимира Зеленського.
Подібні розмови, в котрі впліталися
звинувачення, образи, можна було почути цього дня в різних місцях. І від того
– прикро й сумно. І навіть не тому, що
новообраним гарантом багато хто хотів
бачити іншу людину з-поміж кандидатів.
А через нашу безглузду ворожнечу, нетерпимість, а інколи звичайне дрімуче
безкультур’я, яке не має нічого спільного з цивілізованими нормами поведінки.
Таке враження, що, як кажуть, даруйте,
народ зірвався з ланцюга…
Особливо це помітно і в соціальних мережах, де опоненти заготовили
один одному і на цей визначальний для
України день по добрій порції бруду й,
здавалося, не втомлювалися обмінюватися «компліментами». Яка мета цієї
бутафорної словесної гидоти – важко
сказати. Адже всім зрозуміло, що в
такий спосіб складно когось «переламати» на свій бік. Хіба що зіпсувати собі й
комусь нерви й настрій.
Тому як справжній єлей сприйняла
повідомлення про те, що в Бакоті (цей
унікальний куточок Національного природного парку «Подільські Товтри» називають шматочком раю) встановлено
статую Божої Матері, від споглядання
якої завмирає серце. А також активно
долучилася до лайків і поширення (хоч
роблю це нечасто) такого допису: «Прошу молитву за Західну Україну – град,
повінь, смерч…»
Того ж вечора потелефонувала з
Італії родичка, яка вже понад 15 років
там живе, й попросила відзняти на
відео мамин садок у прибузькому селі,
котрий цієї пори буяє цвітом бузку,
ірисів, конвалії і… калини. «Я так люблю
запах калини, – ностальгійно-трепетно
промовила жінка, яка стала справжньою
італійською синьйорою. – Це найкращі
на землі пахощі!»
А я подумала: чи помічаємо ми,
українці, за чварами, ненавистю, злобою і вічною боротьбою всі принади
даної Богом землі? Чи вміємо дякувати
Всевишньому за прожитий день і коли
зможемо (врешті!) припинити «війни» поміж собою і не шукати «скалки
в чужому оці», а побачити «колоду» у
власному, спочатку бути вимогливими
до себе, а потім уже до інших? Тоді б
і швидше заголубіло небо над усією
Україною. n
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НОВА ПАРТІЯ ГРОЙСМАНА:
сильні сторони та перспективи на Волині
Володимир Гройсман готовий до самостійного
політичного плавання. Вже після другого туру
президентських виборів він заявив про те, що піде
на парламентські на чолі нової політичної партії.
І зараз називають прізвища тих, які можуть стати
кістяком його команди, та пророкують підтримку
виборців
Олег ДАНИЛЮК

олодимир Гройсман зарекомендував себе як
поміркований та розсудливий
прем’єр–міністр
— він не звинувачував у провальній ситуації в економіці
свого попередника, а навпаки
— налагодив контакт із Арсенієм Яценюком. Цим, зрештою, гарантував собі часткову
впевненість у підтримці урядових ініціатив у парламенті.
Не варто забувати і те,
що свою політичну кар’єру
Гройсман починав, попередньо здобувши успіх на
посаді очільника Вінниці —
його двічі обирали мером.
На другий термін Гройсман
йшов із закликом забезпечити підтримку його команди в
міській раді. Отримавши її,
політику вдалося пришвидшити позитивні зміни у місті.
Управлінець добре усвідомлює, наскільки важливою є злагоджена робота
усіх — від регіону до центру.
«У мене мають бути однодумці не тільки в уряді та
парламенті, які приймають
закони і голосують, але й на
місцях, хто точно так само розуміє ідеї реформ. І тому ми
зараз збираємо команду по
всій країні: на рівні громад,
міст, районів і областей. Збираємо тих людей, які мають
актуальні думки і знають, як
їх впроваджувати. Я вважаю,
що команда, яка може генерувати ідеї і застосовувати
їх, буде успішною», — так коментує ситуацію сам глава

В

уряду в інтерв’ю агентству
«Інтерфакс–Україна».
Успіхи діяльності уряду на чолі з прем’єр–міністром Гройсманом за
останні 3 роки чималі.
З’явилися позитивні зрушення в реформах медицини та
освіти, проведена чимала робота з монетизацією пільг. Також не можна забувати і про
те, що за останній час виділено рекордні кошти на ремонт
доріг. Експерти позитивно
відгукуються про прем’єра
та високо оцінюють його
шанси на успіх у майбутніх
виборах.
«Гройсман — молодий, він
належить до того ж покоління,
що й Зеленський. Вони ровесники, як Арсеній Яценюк і
багато інших. Зараз починається епоха людей цього віку.

Політична сила Гройсмана має хороші шанси пройти в парламент,
бо чимало людей цінують те, що йому вже вдалося зробити.

ціологи фіксували зростання довіри до Гройсмана й
задоволення його роботою
серед населення. А на почат-

огляду на авторитет, упізнаваність та успішність
« Зпопередніх
починань у діючого прем’єра є
всі шанси заручитися підтримкою більшості
виборців, зокрема Волинського регіону.
У Володимира Борисовича є
стартовий рейтинг, який дає
змогу боротися за проходження партії в парламент», —
коментує політолог Володимир Фесенко.
Прем’єр–міністр демонструє розуміння необхідності
компромісів з тими політичними силами, які йдуть у напрямку євроінтеграції, та відповідальність за рівень життя
кожного українця.
«Ще в квітні 2018 року со-

»

ку 2019–го, згідно з даними
всеукраїнського
опитування громадської думки, яке
проводив КМІС, у рейтингу
потенційних
прем’єр–міністрів чинний очільник Кабміну
набрав найбільшу кількість
прихильників — 15,3%», — наголошує політолог Олександр Радчук.
Експертне
опитування оцінки роботи Кабміну,
проведене «Агентством моделювання ситуацій», пока-

зало, що 85,2% з 30–ти опитаних експертів вважають:
загальноекономічна
ситуація в країні за три роки
діяльності уряду Володимира Гройсмана суттєво
покращилася.
Про можливі перспективи партії цього політика
у Волинській області розповів підприємець Сергій
Чуріков.
«Я не знаю всього спектру
тих людей, які можуть приєднатися до команди прем’єра,
але ті, з якими спілкувався, і
ті, хто виявив бажання приєднатися, — це успішні та активні волиняни.
Думаю, що партія Гройсмана має гарні шанси, тому що: а)
є люди, які цінять те, що йому
вдалось зробити на своєму посту; б) у Гройсмана, як
у прем’єр–міністра, є упізнаваність, а це дуже важливо для політика; в) у нього

вже є електоральне ядро. І
це базовий регіон — Вінниця.
Якщо правильно побудувати
кампанію з правильним позиціонуванням, думаю, що є всі
шанси.
З позитивних моментів
прем’єрства Гройсмана варто виокремити, в першу чергу,
фінансову децентралізацію. У нас зросли бюджети: і
Луцька, і волинських громад,
які об’єдналися, що допомагає розбудовувати інфраструктуру. Однозначно плюс,
коли ресурси йдуть на місця.
Друге: дорожнє будівництво. Створений дорожній
фонд, який наповнюється незалежно від «хотєлок» депутатів. Це великий фінансовий
ресурс для того, щоб у нас
будувалися дороги! І третє:
відбувається
автоматичне
відшкодування ПДВ. Завдяки
тому, що Гройсман продовжив починання Яценюка та
вперше запровадив механізм
автоматичного повернення ПДВ для експортерів, ми
маємо зростання експорту та
нові робочі місця. Для мене,
як для підприємця, це дуже
важливо».
З огляду на авторитет,
упізнаваність та успішність
попередніх починань у Володимира Борисовича є
всі шанси заручитися підтримкою більшості виборців, зокрема Волинського
регіону. Головним завданням
залишається представлення нової політичної команди,
учасники якої мають бути зацікавлені в розвитку держави
не менше за лідера партії.
З іншої сторони, прихильники діяльності Володимира Гройсмана повинні розуміти, що для продовження
уже відчутних реформ, які допомагають покращити рівень
життя, політик має сформувати значне депутатське крило в парламенті.
Чим більшим воно буде, тим
рішучіші перетворення його
команда зможе здійснити,
бо ж на відміну від президентських виборів, на яких
люди обирають президента, на парламентських
обирають
прем’єр–міністра. n

n Новини

У БУДИНОК
ПІДПРИЄМЦЯ
ЖБУРНУЛИ ГРАНАТУ
21 травня вночі надійшло
повідомлення про вибух
на приватному обійсті на вулиці
Бориса Степанишина у Рівному
Олена ВОЛИНЕЦЬ

лідчо-оперативна група, як інформує відділ комунікації поліції
Рівненщини, на місці події попередньо встановила, що невідома особа
кинула вибуховий предмет на дах будинку, який належить 45-річному бізнесмену. Було пошкоджено покрівлю.
На момент інциденту у помешканні, окрім господаря, перебувало ще четверо
осіб. Ніхто з них не постраждав.
За попередньою інформацією, розірвалась граната РГД 5, уламки якої
відправлено на експертизу. Поліцейські встановлюють осіб, причетних
до злочину. n
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ЗЛОЧИНЦЯ ЗАТРИМАЛИ МЕНШ
ЯК ЗА ПІВДОБИ
Минулого понеділка вранці
до будинку 47-річного жителя
Каменя-Каширського,
депутата обласної ради,
проник невідомий чоловік
та, погрожуючи предметом,
схожим на пістолет,
намагався викрасти його
автомобіль (з власних
джерел відомо, що
потерпілий — Анатолій
Бусько. — Ред.)
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

оліцейські ввели в дію операцію «Сирена». Менш ніж
за півдоби було встановлено особу зловмисника — ним
виявився 38-річний житель Каменя-Каширського. Його затримали.
У рамках досудового розслідування з’ясовано, що підозрюваний,
окрім замаху на заволодіння

П

транспортним засобом, вчинив
розбійний напад. За цим фактом
внесено відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
«Окрім цього, у ході досудового розслідування поліцейські
вилучили у нападника два корпуси гранати типу «Ф-1», пістолет
«Walter» із глушником та 30 набоїв, які той заховав у лісі поблизу
райцентру. За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів слідчі розпочали провадження
за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою», —
зазначив начальник Головного
управління Національної поліції
в області Петро Шпига. n

НОВОВОЛИНСЬК
ДОПОМАГАЄ АРМІЇ
Комплектуючі до охолоджувального обладнання на суму
16 тисяч 600 гривень міський
голова Віктор Сапожніков вручив
заступнику командира підрозділу
зенітно-ракетного полку 14-ї ОМБр
майору Віталію Мовчану
Роксолана ВИШНЕВИЧ

ей подарунок, який придбали
за кошти бюджету шахтарського
міста, відправлять нашим захисникам у зону Операції об’єднаних сил.
Обладнання допомагатиме воїнам нести службу, підтримувати зв’язок між
підрозділами в особливо спекотні літні
дні.
Віктор Сапожніков від імені громади
висловив щиру вдячність бійцям за їхню
мужність, стійкість та патріотизм. Офіцер у свою чергу подякував міській владі, нововолинцям за підтримку українських військовослужбовців. n
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n Актуально

ОВИНИ КРАЮ

Тарас ШКІТЕР:
«Укропівська влада в Луцьку хоче
монополізувати благодійність»

У ДУБЕЧНОМУ
ЗАПРАЦЮВАВ ЗАВОД
Фото konkurent.in.ua.

Прикро і боляче дивитися,
як добру справу
намагаються спаплюжити
політичні конкуренти.
Причому вдвічі болючіше,
коли реальних підстав для
критики немає. На цьому
наголосив журналіст
та співзасновник
Громадянського Руху
«СВІДОМІ» Тарас Шкітер
(на фото)
Віктор ПЕТРИК

ро що йдеться? Нещодавно депутат Луцької
міської ради Андрій Покровський пожертвував 500 тисяч гривень для облаштування
ситуаційного центру Головного
управління Нацполіції.
Що таке ситуаційний центр?
Він складається з кількох відділів. Передусім це служба «102»,
яка приймає повідомлення про
правопорушення та події з мобільних і стаціонарних номерів
з усієї області. Далі зареєстровані заяви спрямовує до диспетчерів, які безпосередньо
керують нарядами правоохоронців. Диспетчер визначає
місце вчинення кримінального
правопорушення, найближчий
вільний наряд поліції та направляє його на місце злочину
для вжиття заходів щодо негайного встановлення і затримання осіб, які його вчинили.
Загальне керівництво роботою
ситуаційного центру здійснює
чергова служба.
«Тобто кошти не пішли на
меблі чи дорогі авто, на яких
їздитимуть поліцейські. Благодійну допомогу використано
на безпеку лучан. Проте укропівська влада та її ЗМІ намагаються цю подію спаплюжити»,
— розповів Тарас Шкітер.
Зокрема, підконтрольний
УКРОПу медіа–ресурс «Волинські Новини» звинуватив Андрія
Покровського в нібито дачі хабара.
«Однак самі забувають про
те, що вже два роки, як помер Микола Романюк, а жодного реального кроку не зробле-

П

Цьому підприємству, що розташоване
у Старовижівському районі, понад 110 років. Нині
ТзОВ «Дубечненський керамічний завод» дбає про
розширення виробництва
Оксана КРАВЧЕНКО

об вирішити кадрову проблему, тут налагодили
співпрацю зі службою зайнятості. Завідувач виробництва Іван Смолярчук розповів, що мінімальне
замовлення, яке приймають, — півмільйона цеглин, але залишків продукції не буває ніколи, адже вона екологічно чиста, високоякісна, тривка. Після зимових «канікул» тут вдосконалили виробничі лінії. У колективі — 160 працівників.
За сприяння Старовижівської районної філії Волинського
обласного центру зайнятості 56 осіб, які надалі будуть працевлаштовані, пройшли спеціальні курси. n

Щ

«НАБОЛІЛО — ТОМУ Й ВИЙШЛИ
НА АКЦІЮ ПРОТЕСТУ»
Так сказав голова Пнівненської сільської ради КаміньКаширського району Сергій Ковальчук про те, чому
його односельчани перекрили дорогу

Тарас Шкітер: «Який благодійник захоче виділяти кошти,
якщо після цього його поливатимуть брудом?».

Катерина ЗУБЧУК

не пішли на меблі чи дорогі авто, на яких
« Кошти
їздитимуть поліцейські. Благодійну допомогу
використано на безпеку лучан. Проте укропівська
влада та її ЗМІ намагаються цю подію спаплюжити.
но, щоб запровадити програму
«Безпечне місто», яку ініціював
покійний мер. Це встановлення камер спостереження на
міських дорогах та місцях скупчення людей, які дадуть змогу
в реальному часі відстежувати правопорушення. З одного
боку, це сприятиме кращому
розкриттю злочинів, з іншого —
буде профілактикою їх вчинення», — коментує співзасновник
«СВІДОМИХ».
Але найстрашніше, на думку
Тараса Шкітера, — це подвійні
стандарти, які сповідує тимчасова влада в Луцьку. Адже
минулого року Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», вихідцем
з якого є радник міського голови Ігор Поліщук, теж передавав
благодійну допомогу поліції.
Одного разу це були чотири автомобілі, іншого — оргтехніка.
Це підтверджують відповідні
матеріали «Поліцейські працюватимуть ефективніше» та
«Волинська поліція отримала

»

від благодійників чотири нових
автомобілі» на офіційному сайті
Фонду.
Проте ні в кого навіть у думках не було назвати це хабарем. А ось морально–етичні
принципи УКРОПу з легкістю
дозволяють це зробити стосовно своїх політичних опонентів.
«Укропівська влада в Луцьку
не лише розлякала всіх інвесторів своїми контраверсійними
рішеннями, які потім скасовуються в судах. Вона ще й хоче
монополізувати поняття благодійності у місті.
Для добудови того ж ситуаційного центру потрібно ще
трохи грошей. Скажіть, який
благодійник погодиться їх виділити, знаючи, що його поливатимуть брудом?» — наголошує
Тарас Шкітер.
І додає, що після цих недолугих років їхнього правління
майбутній законно обраній владі ще довго доведеться розгрібати за ними завали. n

n Отакої!

кція почалася минулого вівторка і продовжувалася
вчора. «Дорога від Седлища до Каменя-Каширського
на балансі Служби автомобільних шляхів, — розповів
сільський голова. — Ще у 2012 році починали її ремонтувати. І від Седлища до Пнівного вона була більш-менш підрихтована. А до Каменя-Каширського вже «не дотягнули». Декілька років навіть ямковий ремонт ніхто не проводив. Торік
восени люди вже заявляли про свій протест. Тоді їх нібито
почули. Але закінчилося тим, що шляховики привезли декілька машин асфальту, замостили більші ями — на цьому
й закінчилося. Після зими знову — ні проїхати, ні пройти»…
За словами сільського голови, згадана дорога мала
бути включена у поточний середній ремонт у нинішньому
році. Але прийшла відповідь з Кабінету Міністрів, що на це…
немає грошей. А як людям жити при такому бездоріжжі? n
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ВОЛИНЯНИН АНДРІЙ
Й ГЕРУС —
ИДЕНТА
ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА
У КАБМІНІ
Відповідний Указ учора підписав
ав
Володимир Зеленський
Мирослава СЛИВА

олинянам цікаво дізнатися, що Андрій Герус
(на фото) — наш земляк. 37-річний політик народився
в селі Литовеж Іваничівського району, де досі проживає
його родина. У команді Зеленського він відповідав за ная. n
прямки енергетики, ЖКГ та антимонопольне регулювання.
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Більше новин — на сайті

Фото censor.net.ua.

Пригоди екс-нардепа на «Таврії»
і маневиччан на «євроблясі»

орік 1 листопада на автодорозі Луцьк — Маневичі
зіткнулися «Шкода» з єврономером і «Таврія». Природно, що відразу після удару всі
учасники ДТП були шоковані.
З іномарки до ЗАЗу вибіг чоловік (як з’ясувалося пізніше —
пан Карпенко) і запитав, чи всі

Т

живі. Згодом він відмовиться
владнати ситуацію за «європротоколом» і викличе поліцейських. Правоохоронці, прибувши на місце ДТП, відразу
попрямують до «євробляхи».
Під час оформлення автопригоди вони перевірять її учасників на алкотестері, щоправда,
в трубку дмухатиме не той, хто
їх викликав, а інший чоловік.

Бо, як свідчили копи в суді,
Карпенко — лише пасажир, і
відразу після інциденту йому
конче потрібно було кудись їхати. Трохи незвично служителі
закону накреслили схему ДТП
— дороги дриґом. Пан Чапюк,
якому цього року виповниться
82, підписав документ, хоча,
якби перевернув аркуш, то мав
би до нього претензії. Адже,
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Чапюк,
« Пан
якому цього року
виповниться 82,
підписав документ,
хоча, якби перевернув
аркуш, то мав би
до нього претензії.

Минулої осені депутат Верховної Ради України II скликання Ростислав Чапюк (на фото)
із дружиною та друзями–пенсіонерами вирушив на своїй старенькій вітчизняній автівці
по гриби в Маневицький район. Дорогою потрапив у ДТП, але обійшлося без жертв,
постраждали лише транспортні засоби. Здавалось би, що може бути в цій історії
особливого, крім того, що колишній народний обранець їздить на не надто презентабельній
машині? Втім, ця аварія спричинила тривалу судову тяганину. І тут ішлося не про
відшкодування збитків, скоріше, про відновлення справедливості
Леонід ОЛІЙНИК

7
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за його свідченнями, зіткнення відбулося на іншій смузі
руху. Щоправда, без окулярів,
чоловік цього не розгледів…
Отож після кількох засідань
Маневицький районний суд
визнав його винним у вчиненні
адміністративного
правопо-

рушення і присудив штраф —
352,4 гривні. Та оскільки колишній нардеп був упевнений
у своїй правоті та мав серйозні
зауваження до роботи правоохоронців, то оскаржив рішення Феміди.
Волинський апеляційний
суд докази винуватості пенсіонера визнав непереконливими, вказав на порушення в
оформленні ДТП правоохоронцями та скасував постанову
першої інстанції. n
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n Самородки із народу

n Резонанс

n Дорога до Бога
Фото з архіву «Маленької сім’ї Святого Миколая».

Музиканти — НЕЧАЄВІ діти
Володимир Нечай —
віртуоз і педагог.

Левко ЗАБРІДНИЙ

наємо, що отець Ілля ніколи б
не погодився, щоб ми його хвалили, але, живучи однією громадою
п’ять літ, стільки добра в ньому побачили, що просто хочемо подякувати цьому
смиренному батюшці за щоденні уроки
милосердя й любові.
Родом він із Рівненщини, з простої селянської багатодітної сім’ї. Ще хлопчиком
Володя потрапив у святая святих храму —
вівтар, його покликав сільський священик.
З того часу щиро служить Богові. У семінарії навчалися його молодший брат і сестра,
тітка і хрещена прийняли монаший постриг.
Можливо, це надихнуло і Володю вступити
до семінарії… Вчився він старанно, ще й їздив на заробітки, щоб фінансово допомагати батькам, самостійно оплачувати навчання і проживання.
Коли з благословення владики Ніфонта
2006 року розпочалося будівництво дитячого табору в селі Старосілля Маневицького району, він теж долучився, а паралельно готувався з підручниками та молитвою
до екзаменів. Вступив до академії, щоб викладати в семінарії. В особистому виборі —
сімейне життя чи чернецтво — довірився
Господу і з часом схилився до ангельського
сану, щоб служити Богові й ближнім.
Стільки обов’язків, здавалося б, неможливо тягнути одній людині, але з Божою
допомогою вже 10 років ієромонах Ілля —
директор недільної школи при Свято-По-

«З

вчитися музики було так багато, що не кожен батько міг
« Охочих
віддати сина чи доньку в науку до Нечая. Викладачів не вистачало,

немов учора. В академічному класі проходила репетиція до ювілею музичної школи
Іваничів, злагоджено грав оркестр народних інструментів. А на столі разом із нотами на мене споглядали старі чорно-білі
світлини, на яких знайомі обличчя іваничівців-музикантів ще молодих та живих.
І на всіх — Володимир Данилович Нечай.
Саме він і причетний до створення школи,
яка виховала армію справжніх музиченьків на Прибужжі. Дивовижна особистість
лише тим, що не існувало музичного інструмента, на якому він не міг грати,
а відтак і навчити інших. Не дивуйтесь, що
я стверджую подію створення музичного
закладу як визначальну в історії краю. Іваничівська музична школа до травня 1969
року була лишень філіалом Нововолинської дитячої музичної школи. Охочих вчитися музики було так багато, що не кожен
батько міг віддати сина чи доньку в науку

»

імена учасників, я не називаю конкретних прізвищ, скоріше, тому що музичні
твори існують для колективного виконання і за відсутності будь-кого з них
не звучатиме оркестр. Важлива кожна
нота, пауза, без чого не настане магія
преображення духу, завдяки якому наша
нація і є непереможною. У народі мудро
стверджують: «Гени по деревах не скачуть, а передаються від батька до сина».
Всевишньому було завгодно продовжити нечаївський дар і наділити ним сина
Віктора. Гідний нащадок батька виконує
свою місію без зайвої патетики, прагнення титулів і регалій. Талант від цього
не стане вагомішим. А любов земляків — гарантована. Вітаю всіх іваничівців
з особливим святом. Єдності, любові
та натхнення. А ще хай суцільним омофором всіх нечаївських музик огортає
космічна музика гармонії… n

«Я — Настуся.
Як знайти мені
Матусю?»

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

він один навчав грати на баяні, акордеоні, скрипці, гітарі, духових
інструментах. Як? Дивується люд. Один? Так, один-однісінький.

Доля відміряла одному з ідеологів українського націоналізму
лише 46 років.

Щоб убити Євгена
Коновальця, агент НКВС
заховав бомбу у цукерки

ГАЗЕТА +

на вихідні

Василь УЛІЦЬКИЙ

КОМАНДИР СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ І ТВОРЕЦЬ ОУН

22-річний Ілля Паскарюк із Новоселицького району на Буковині
у 5 літ через пустощі з петардою втратив п’ятірню. Але попри травму
ставав переможцем чемпіонатів із дзюдо і самбо

зюдо займався старший брат
Андрій, а 5-річний Ілля спостерігав. Тренер помітив у малого
захоплення цим видом спорту і запропонував долучитися. До занять
хлопців заохочував тато. Він щодня
возив синів на тренування за 30 кілометрів від дому. А через місяць
після перших спроб у дзюдо з Іллею
сталася трагедія.
— Це трапилося під час новорічних
свят, — згадує спортсмен. — Ми гралися з братом у кімнаті. Я тримав велику

Д

“

Я тримав велику петарду
в руці, брат її підпалив.
Снаряд вибухнув
і відірвав мені кисть…

петарду в руці, він її підпалив. Снаряд
вибухнув і відірвав мені кисть…
У сім’ї довго не могли отямитися
після цієї події.
дії. У спортзал не ходив
навіть брат. Але через дв
два місяці тато
знову почав возити Андрія
Анд на тренування. Ілляя ж, як і спочатку,
лише
споч
спостерігав за процесом.
— Важко передати словами,
як сильно мене
ене туди тягло, та я бо-

Усі перемоги та досягнення Ілля присвячує батькові, який помер від сер
серцевого
нападу на синовому поєдинку.

«ЦІКАВА»» »
явся. Рука ще боліла. Думав, що
зі спортом покінчено назавжди.
Але тренер запитав: «Ілля, а ти чого
не тренуєшся?» Я показую йому

на мою забинтовану руку. А він:
«І що?! Бери кімоно — і ходімо!»
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ЗА 23 ТРАВНЯ ВЖЕ
У ПРОДАЖУ!

і хрещена прийняли монаший
постриг.

»

на Маневиччині, бере участь в організації
масштабних заходів до Дня православної
молоді, благодійних концертів на підтримку
дітей-сиріт, влаштовує паломницькі поїздки, читає лекції православній молоді, батькам, є духівником глухонімих, очолює молодіжний відділ при єпархії… А головне — під
його керівництвом будується храм, у якому
він ще й звичайний робітник.
Його знають, поважають і люблять.
Не через гроші, зв’язки, обіцянки, а за простоту та любов, щирість та смирення. Бо
любить те, що робить. Майже все літо
отець Ілля проводить у дитячому православному таборі на території Свято-Троїцького монастиря села Старосілля. В цьому
мальовничому куточку щоліта буває близько 600 дітей з різних областей нашої України. З весни там триває підготовка, адже
табір працює в чотири зміни. Окремо кілька
разів за літо оздоровлюються люди з обмеженими можливостями, цьогоріч заїдуть

практика — визнання себе винуватим
« Така
і отримання пом’якшеного вироку —
доволі популярна останнім часом
на Рівненщині.

»

Руслані Мичці оголосили про підозру, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави. 96 тисяч гривень, визначених судом,
за Руслану Мичку було сплачено швидко.
Розслідування у справі триває. Якщо пані Мичка
погодиться визнати себе винною та підпише угоду
з прокурором, їй можуть присудити штраф (менше
25 тисяч гривень) та заборонити на певний час займати певні посади. Така практика — визнання себе
винуватим і отримання пом’якшеного вироку — доволі популярна останнім часом на Рівненщині. Проте
пані Мичка може залишитися на волі, не визнавши
себе винною. Зазвичай судові розгляди у корупційних справах розтягуються на роки, а у випадку із затриманням податківиці ще й були, як уже зазначають,
процесуальні порушення, які адвокати використають
проти слідства.
Зазначимо: Руслана Мичка, крім того що є заступницею начальника ГУ ДФС у Рівненській області,
очолює відділ контролю за виробництвом та обігом
спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів, обслуговування акцизних складів та податкових постів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. Зарплата
пані Мички торік становила трохи менше 230 тисяч
гривень (19 тисяч гривень на місяць). Її чоловік — пенсіонер. Проживає родина у Здовбиці Здолбунівського
району, де має будинок на 237 «квадратів» та чотири
земельні ділянки, а також володіє землею у Спасові
Здолбунівського району та Замличах Локачинського
району на Волині. n
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З любов’ю «Маленька сім’я
Святого Миколая». n
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 23 травня:

Таку ідею кілерам підкинув
особисто Йосиф Сталін
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l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!

Тренер дзюдо без кисті руки:
«Вчу дітей найперше падати,
а вже потім — підніматися»
Руслана ЧАЙКА

семінарії навчалися його
« Умолодший
брат і сестра, тітка

Р

»

Цікава
с. 6

кровському храмі в Луцьку, директор православного дитячого табору «Стежина добра»

вихованці Липлянської школи-інтернату
Ківерцівського району. І думаєте, батюшка
там тільки керує і відпочиває? Він косить
траву, рубає дрова, заготовляє для дітей
березовий сік і ще багато всього, бо має
золоті руки. При цьому невтомний трудівник ніколи ні на що не скаржиться…
А найбільше сили й турбот отець Ілля
вклав у будівництво Свято-Миколаївського
храму в Луцьку. Цим він просто живе, і з Божою поміччю чимало перешкод за ці 5 років
настоятельства подолав. Його стараннями
облаштований вагончик, який розмістили
неподалік від місця будівництва. Батюшка
часто одягав старенький підрясник і не боявся йти до робітників, щоб працювати
нарівні. Це згуртувало парафіян. Разом
носили цеглу, вичерпували воду, коли дощі
заливали приміщення. Трудилися і біля
храму, і за територією, щоб скрізь було чисто. Стали однією великою родиною, яку
назвали «Маленькою сім’єю Святого Миколая».
«Молитва творить чудеса», — каже отець
Ілля на проповідях. І люди переконуються
в силі його молитви, адже в ній немає лукавства чи гордості, а тільки смирення. Хто
знає цю людину, той підтвердить сказане.
Кожен його день — повен справ, дзвінків
із проханнями, подяками. Приємно просто
бачити цю сонячну людину та мати такого
настоятеля, котрий про все, що трапляється
в житті, говорить: «На все воля Божа». І як вітання у дитячому таборі всюди лунає його:
«Радуйтеся! Світло серед нас!» А для нас
отець Ілля і є провідником світла Божого.

l НАШІ ГЕРОЇ

Принаймні про це у своїх
спогадах згадує безпосередній виконавець убивства енкаведист Павло Судоплатов.
За його словами, між Сталіним
і ним відбувся такий діалог:
— А які смаки, слабкості
і схильності Коновальця? Намагайтеся їх використовувати.
— Коновалець дуже любить шоколадні цукерки, —
відповів я, додавши, що куди б
ми з ним не їхали, він скрізь
насамперед купував шикарну
коробку цукерок.
— Обміркуйте це, — запропонував Сталін.
Перед відходом він наголосив, чи розумію я «політичну
вагу місії», яку довірили.
— Так, — відповів я, запевняючи, що не пошкодую життя…
Убивство сталось рівно
81 рік тому, у травні 1938–го,
в голландському місті Роттердамі. Сталін не випадково запитував про «політичну
вагу місії», бо уродженець
села Зашків, що на Львівщині, Євген Коновалець був тоді
одним із найавторитетніших борців за волю України.
ції
У роки Української революції
ш
він очолював чи не найбільш
рбоєздатну військову фор-

мацію Української Народної
Республіки — Січових Стрільців. У 1920 році став лідером
Української військової організації, а у 1929–му очолив новостворену ОУН — Організацію
українських націоналістів, яка
ставила за мету проголошення української державності.
Коновальцю вдавалося згурту-

“

Тренер дзюдо
без кисті руки:
«Вчу дітей
найперше
падати»

Убивство сталось
рівно 81 рік тому,
у травні 1938–го,
в голландському
місті Роттердамі.

вати як молодих націоналістів,
так і патріотів старшого покоління. Сталін вважав, що ОУН
може стати — та, зрештою,
і стала — на заваді упокорення України.
А у Павла Судоплатова,
до речі, були й особисті мотиви для вбивства — він хотів помститися за старшого
брата–червоноармійця, який
загинув біля Житомира в бою
з кавалерійським загоном Коновальця.

Закінчення на с. 4

Володимир
Зеленський:
«К
«Кожен із нас
заг
загинув
на Донбасі…»

»

Фото radiosvoboda.org.

«Не забудь» написав Богдан Янівський
на текст Богдана Стельмаха для заньківчан. Це було понад 40 років тому, але
нічого випадкового не буває. Все було

«Він випромінює на нас сонячне світло» — так тепло відгукуються духовні діти про
священика-монаха Іллю (Вишневського), який п’ять років трудиться над зведенням
Свято-Миколаївської церкви в Луцьку, опікується особливими дітками (із синдромом
Дауна та аутизмом, глухонімими), керує дитячим табором «Стежина добра» і щодня,
де б не був, подає приклад християнської любові

Фото history.org.ua.

«Соловейку, рідний брате» — Володимир
Данилович акомпанує своїй учениці
народну пісню.

до Нечая. Викладачів не вистачало, він
один навчав грати на баяні, акордеоні,
скрипці, гітарі, духових інструментах. Як?
Дивується люд. Один? Так, один-однісінький. Уже незабаром районний Будинок
культури був переповнений, як дідова
рукавичка, слухачами. Концерти відбувалися при суцільних аншлагах. Жоден
гастрольний артист не зміг перевершити
популярність місцевих музик. Мистецьке життя Іваничів вирувало, дивувало
і утверджувало музичну культуру від класики до фольклору. Випускники школи
поповнювали студентство училищ. А як тішився педагог Нечай, коли вони поверталися в рідні стіни уже в іпостасі викладачів. Активна позиція навчального закладу
створила можливість відкриття музичних
філіалів у селах. Двічі на тиждень молоді
педагоги їхали в найвіддаленіші куточки
до обдарованих дітей ділитися секретами
народження музики, прищеплювали любов до пісні, шукали шляхи до творення
оркестрів, які існували з давніх козацьких
часів. Не випадково на одному з міжнародних фестивалів фольклорного мистецтва «Берегиня» і учасників, і глядачів
шокував парад духових оркестрів, і між
тим усім урочистим дійством родзинкою
став жіночий духовий колектив. Я заледве не звалилася зі сцени, коли за однією
із чималеньких труб упізнала свою… рідну
сестру Надійку. Зрозуміла, що так шокувати можуть тільки іваничівці.
І не тому, що з часом призабулись

Фото Ірини БОЛЕСТИ.
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У таборі «Стежина добра» отець Ілля для всіх знаходить
добре слово.

Отець Ілля зводить храм
і не боїться на будові чорнової роботи

Ще одна гордість музиканта — духовий оркестр, у якому грали сироти.

ой проклятий залишковий принцип для митців не був висмоктаний
із пальця тоталітарною системою,
а придуманий весільним звичаєм. Пригадаймо, як ділили коровай. Зазвичай весільним музиченькам діставалась «підошва», а щоб не було боляче та принизливо,
то й приліпили ярлик передовика ідеологічного фронту. А на ньому: ти — попереду, йди вперед і не смій озиратися, бо побачиш те, чого споглядати не хотілось би.
У мені вічно жив протест: чому моїм
натхненням має керувати чиновник, який
ні до музики, ні до живопису, ні до інших
мистецтв стосунку не має, бо нічого в тому
не тямить, а от керувати може і буде, наперекір іронії долі, стане спрямовуючою
ідеологічною силою! Ми ж бо не митці,
а помічники партії…
Нагадаю ганебну атестацію для працівників культури, коли звозили райони
на бесіду до начальника управління, щоб
переконатись, чи не ворог народу закрався керувати музичним або театральним
колективом, художньою чи хореографічною студією. Ти мусиш, як табличку
множення, знати матеріали з’їздів КПРС.
Абсурдна система, життя в якій породжувало пристосуванців.
Ото ж бо… перед партайгеносом стоїть червоний від хвилювання поважний
чоловік. Він не може навіть збагнути, що
від нього хоче цей пихатий чолов’яга. Нарешті вибігає за двері, за якусь мить повертається з баяном у руках, гепає ним
перед «начхальником»: «Ото як ви заграєте Леонтовича, хоч так, як грають мої учні,
не кажу, як я, тоді відповім на ваше запитання». Німа сцена… І таких сюжетів можу
розповісти не лише для газети.
Мовчати не смію, мене прорвав біль
заслуженої артистки України Алли Опейди, яка від розпачу, від геноциду над духовним життям втратила свідомість. Найлегше, найвіроломніше і найнепомітніше
роздягти голого. Закрити клуби, розігнати художні та музичні школи — і тоді вже
точно не буде кому тримати небо і дух
нації. В шоу? Що може те шоу? Пореготати над собою. Було б дуже весело, якби
не було так сумно…
Додому в Іваничі приїжджаю рідко,
хіба на Провідну неділю на могили батьків, учителів та однокласників. Плаче дощ.
Безперестанку. Немов хоче змити сумні
спомини дитинства, а з вікон музичної
школи лине давно знайома музика, яка
лунала на виставі «Голубі олені» Олексія
Коломійця в театрі Марії Заньковецької,
де я виконала роль Оленки, а мою бабусю
грала легендарна Леся Кривицька. Твір

се відбувалося на очах сотень рівнян — поблизу
її місця роботи на вулиці Відінській. Податківець
якраз виїжджала своїм авто «Мерседес Бенц
B-170» з парковки управління, коли близько обіду
8 травня її зупинили оперативники Управління захисту
економіки, а також представники військової прокуратури та Державного бюро розслідувань.
Із речей жінки вилучено 5 000 гривень та 500 доларів США, які правоохоронці назвали хабаром.
«За ці кошти податківець обіцяла приватному підприємцю забезпечити його магазину та кальян-бару
відсутність перевірок та можливість працювати без ліцензії», — повідомило Управління захисту економіки.
За фактом вимагання хабара було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою) Кримінального кодексу України.

У

Промінчиками сонця зігрівають дітки душу священика.

Галина КАЖАН,
заслужена артистка України

Затримали з 500 доларами —
випустили за 96 тисяч
гривень
У Рівному на хабарі спіймали заступницю
начальника обласного управління Державної
фіскальної служби Руслану Мичку

Фото з особистого архіву родини НЕЧАЇВ.

Ми звикли згадувати минуле з особливим пієтетом. Усе, що було колись, — справжнє,
не фальшиве, не таке, як сьогодні. Не таке?! Так, можливо, краще… Ми ж бо були
молодими, енергійними, талановитими, а ще трішки вміли не бачити і не зациклюватись
на бездоріжжях власної долі
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»

Українці на заробітках:
«бої без правил»

Щоб убити Євгена Коновальця,
агент НКВС заховав бомбу
у цукерки

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
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у
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с
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З РОСИ І ВОДИ!
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Вітаємо!

ПЕРЕДПЛАТА 2019 — У РОЗПАЛІ

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!

Шановні читачі! Об’єктами поштового зв’язку АТ
«Укрпошта» приймається передплата на періодичні
друковані видання України на ІІ півріччя 2019 року.
Терміни проведення передплати:
на видання загальнодержавної сфери розповсюдження — до 15 червня 2019 року;
на місцеві видання (обласні, міські, районні)
— до 25 червня 2019 року;
з поточних місяців 2019 року в обласному
центрі — до 15 числа, в інших населених пунктах —
до 10 числа включно кожного місяця, що передує
передплатному.
На видання, включені до Каталогу видань зарубіжних країн — до 4 червня 2019 року.
Під час передплатної кампанії проводяться акції
для передплатників:
«Я люблю передплату»;
«З турботою про пенсіонера»;
«Декада передплати»;
«День передплатника».
Приймання передплати здійснюється в операційних залах відділень поштового зв’язку, безпосередньо листоношами на доставних дільницях та у
відділі передплати ВД–Поштамту (за безготівковим
розрахунком).
Волинська дирекція АТ «Укрпошта» запрошує вас
передплатити свої улюблені видання.

Ківерцівська дистанція колії повідомляє, що з 24 травня по 14 червня в
напрямку від станції Стоянів до станції
Ківерці буде проведено хімічну обробку
залізничної колії пестицидами.
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.
РЕАЛІЗУЄМО:
Комбікорм (для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (бройлер,
качка, м’ясо-яєчна,
гуска, індик).
Доставляємо по області.
Телефонуйте з 8-ї до 19-ї год, крім неділі:
Тел.: 066 408 77 76, 067 362 95 32,
099 771 49 12, 067 332 62 50,
050 198 45 41, 067 634 82 87.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

SUDOKU

(є у наявності, а також на замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні, рейки монтажні.
Вироби з дерева під замовлення. Доставка.
Тел.: 0976492371, 0991813332.
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м. Луцьк, вул. Глушець, 49 (0332) 78-29-28, (099) 277-83-76

ПП БУРМАКА Н. П.
25 травня, 1 та 8 червня
відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування A анонімне
м. Луцьк,
просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75M11M75,
20M05M55, моб.:
095M808M20M53,
098M388M88M36.
м. Рівне, тел. (0362) 43M57M58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63M16M16,
63M25M28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

РОБОТА
В ПОЛЬЩІ!

ЗБІР

ПОЛУНИЦІ
Проживання
та харчування
безкоштовні!
Умови хороші.
Тел.:
380507214263
(Андрій),
380672179648.
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25 травня святкуватиме день народження гарна жінка, любляча мама чотирьох дітей, віддана подруга, жителька
села Зміїнець Луцького району
Ніна Олександрівна
ОЛІЩУК.
Хай в душі квітне весна
І ніколи не в’яне вона.
Хай у серці сопілка грає,
Поганих думок туди не пускає.
Щоб усе завжди було гаразд
І ніколи не мати образ.
Хай збудуться твої мрії
Й оточують теплі події.
З повагою
сім’я Ткачуків.
30 років подружнього
життя відсвяткували учора
дорогі батьки, жителі села
Човниця Ківерцівського району
В’ячеслав Степанович
та
Ольга Анатоліївна
ЛЕБЕДИЧІ.
Нехай букет святкових квітів
Вам скаже все за нас.
Про те, що так багато років
Цінуєм дуже вас.
Бажаємо жити довго й щасливо,
Щоб кожен ваш день був схожим на диво.
Хай діти приносять вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у здоров’ї, щасті
та силі,
Літа проти вас хай будуть
безсилі.
Нехай зозуленька кує вам
щоліта
Многая, многая, многая літа!
З любов’ю
діти.

5

Правила нескладні: заповніть
порожні клітинки цифрами
від 1 до 9 так, щоб у кожному
рядку і кожному стовпчику не
було двох однакових цифр.
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.
3
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ 11 КВІТНЯ

Поважний ювілей — 70 років —
відзначатиме 27 травня турботливий
чоловік, люблячий тато, дідусь, прадідусь, житель села Літин Турійського
району
Олександр Федорович
СІЧКОВСЬКИЙ.
Дорогий імениннику, ти опора і підтримка, радість і спокій, ти дбаєш про нас весь час.
Нехай доля оберігає від життєвих негараздів, здоров’я ніколи не підводить, а кожен день буде наповнений світлом і теплом. Дякуємо, що ти з нами. Наш
славний і рідний, найкращий на світі, з тобою нам
завжди затишно й світло. Ти гарний господар і батько чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі
за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом
і ділом, щоб рідному домі було надійно та щиро.
Живи нам на радість у щасті та
мирі. Хай Бог посилає тобі здоров’я та сили!
З любов’ю
дружина Валентина,
дочки Людмила,
Наталія, внучка Іванна
з сім’ями.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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 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 Терміново продається будинок (59,3
кв. м) у с. Сапогове Ківерцівського району (8 км від Луцька). Є льох, хлів, літня кухня, 0.25 га землі, приватизована
земельна ділянка (0.15 га) під забудову.
Ціна договірна. Тел. 099 25 41 164.
l Продається у доброму стані готовий
до заселення житловий будинок (80 кв. м,
4 кімнати, опалення — газовий котел, вода).
Є господарські споруди, земельна ділянка
(30 соток). Ціна договірна (м. Берестечко
Горохівського району). Тел. 050 41 71 725.
l Продається 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 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 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.

АВТОРИНОК
l Продається мотоцикл МТ-10 у робочому стані, на ходу. Ціна договірна. Тел.
095 32 13 783.
l Продається автомобіль ГАЗ-5312,
1989 р. в., у доброму стані, бортовий карбюратор, двигун 4250, кузов
(2.20 х 3.75), реєстрація — м. Камінь–Каширський. Тел. 098 45 19 196.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099
73 74 388, 098 91 93 799.
l Продається скутер у доброму стані. Є
документи. Тел. 068 72 54 213.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(можливо після ДТП, який потребує ремонту). Тел.: 098 62 69 296, 066 75 61 049.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається

тракторний
причіп
2 ПТС-4 (на кругу). Є документи. Тел.: 098
29 67 812, 050 88 29 166.

l Продається кінна косарка (Локачинський район). Тел. 098 26 30 850.

l Продається кінна косарка (с. Борщівка Ковельського району). Тел. 098 09 32
913.
l Продаються у доброму стані білоруська навісна картоплекопачка (МТЗ,
ЮМЗ) та кінний віз. Тел. 098 91 86 208.
l Терміново недорого продається картоплекомбайн «HASSIA». Тел. 096 24 38
945.
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 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 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,

Продаються:
- 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.
ТЕЛ. 050 674 24 65.

НА РОБОТУ В
ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ,
ЖІНКИ (СІМЕЙНІ
ПАРИ).

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 бджолиний рій в ящику на 6 українських рамок. Ціна 700 грн
(Луцький район). Тел.: 096 95 67 567, 095
88 59 674.
l Продам пиломатеріали (дошки, балки, крокви, рейки монтажні), а також дошки столярні (ясен, вільха, сосна). Тел.
096 94 03 394.
l Продам:
оцинкований
металопрофіль (некондиція, ціна 75 грн/
кв. м), оцинкований металопрофіль
(104 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (106 грн/кв. м), металочерепицю (132 грн/кв. м), прогони для
огорожі (30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п. м),
стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2, ціна
60 грн/п. м). Тел.: 050 90 10 508, 099
19 79 367.
l Продається нова пилорама. Ціна договірна. Тел. 097 58 65 402.
l Продається гребінка для збирання
чорниць (Швеція). Тел. 098 64 31 463.
l Продам: торфобрикет, пісок, відсів,
щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам: щебінь різних фракцій, торфобрикет, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, 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: 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.
l Продам щебінь різних фракцій (від
25 тонн). Доставка. Тел.: 096 72 71 037,
095 82 15 427, 067 99 41 210.
l Продається дійна коза (Луцький район). Тел. 096 45 09 026.
l Продається у Луцькому районі спокійна кобила (не боїться техніки). Терміново. Недорого. Тел. 066 99 18 673.
l Продається спокійний робочий кінь
(14 років). Тел.: 063 43 16 180, 096 75 29
824.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової

Тел.: 0507214263,

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

0672179648 (Андрій).

Тел. 050 616 72 00.

Є багато вакансій.
Висока заробітна плата.
Хороші умови.
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l У Турійському районі продається спокійна корова (червона масть, тільна 8–м
телям). Помірна ціна. Тел.: 068 92 28 191,
097 87 11 143.
l Продається молода молочна корова (Локачинський район). Тел. 098 28 05
843.
l Терміново продається тільна телиця
від доброї корови (Луцький район). Тел.
050 93 32 816.
l Продається добра корова (Луцький
район). Тел. 050 66 29 157.
l Продається кобила (2 роки). Ціна
15 500 грн. Тел. 098 49 74 121.
l Продається спокійна кобила (7 років,
каштанова масть). Ціна 16 000 грн. Можливий торг (Горохівський район). Тел. 098
99 41 581.
l Продам: добру корову (5 років), робочу кобилу (3 роки), козу з козенятами, а
також кінний 2–скибовий плуг (Турійський
район). Тел.: 067 60 61 786, 099 40 91 759.
l Продам у с. Тростянка Рожищенського району добру корову (дійна, мала
п’ять телят, спокійна). Тел. 097 72 90 161.
l Продається у Луцькому районі тільна телиця (отел у травні). Тел.: 050 53 40
130, 067 29 07 916.
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 Куплю моркву, буряк, квасолю, картоплю велику та насіннєву. Тел.: 096 72 66
046, 068 57 49 517.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (від 40 тонн, наявність аналізної
карти). Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.

ПОСЛУГИ
l Ремонтую, продаю генератори, стартери, пускозарядні прилади до автомобілів, тракторів, комбайнів. Консультую
по телефону з питань експлуатації та ремонту тракторних генераторів (вітчизняного та китайського виробництва). Тел.:
067 81 14 332.
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 Потрібні люди на збір полуниці в
с. Мовники Іваничівського району
(можливе проживання, харчування).
Тел. 068 77 14 646.
l Чищу та реставрую подушки, ковдри,
перини (пересипаю, перешиваю, кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.:
066 70 45 841, 096 17 01 933.
l Найму людей на збір полуниці. Тел.
096 92 61 943.
l Найму у с. Хорохорин Луцького району людей на збір полуниці (є можливість
проживання). Тел. 068 65 62 023.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, роблю монтаж та підшив
водостоків, утеплення фасадів, виконую
бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.: 099 64 21
028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене посвідчення батьків багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською
районною державною адміністрацією на
ім’я Маринюк Євгенія Євгенівна, вважати
недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив ТзОВ «Газета Волинь» висловлює щире
співчуття працівниці редакції В. Й. Кислюк з приводу
важкої втрати — смерті батька
Йосипа Петровича
ТИМЦЬО.
Перестало битися серце дорогої для вас
і вашої родини людини, обірвався земний
шлях невтомного трудівника. Нехай Господь
упокоїть його душу в Царстві Небесному.
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n Професіонали
магала. Обрана керівником
районного методоб’єднання
вчителів початкових класів.

«Я ПЕРША ВЧИТЕЛЬКА
ВЖЕ ВОСЬМИЙ ВИПУСК…»

«ЧЕКАЮ НОВИХ
ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ДІТЬМИ»

Фото з домашнього архіву Валентини Воробій.

Педагог з Іваничів Валентина Воробій добре
пам’ятає учнівські роки в Озерянській
восьмирічці, що в Турійському районі.
Теплі спогади зігрівають її душу й нині,
хоч пройшло понад 30 літ. Найбільше
хвилювалася, шукаючи контакт із маленькими
школяриками-шестирічками. А невдовзі вони
стали її найближчими друзями — зустрічали
і проводжали додому
Алла ЛІСОВА

Молодого педагога кликали рідні краї, наполягали на цьому і батьки. Тому
за першої ж нагоди переїхала
до Іваничів, де влаштувалася
на роботу в школу-інтернат
(нині — гімназія). Коли набрали аж вісім перших класів,
директор Марія Семенівна
Шевчик запропонувала Валентині Василівні навчати
першачків.
— З 1986 року щодня
переступаю поріг рідного
навчального закладу. Робота з дітьми — це моє життя. Зараз маю восьмий випуск, — лагідний погляд моєї
співрозмовниці випромінює
тепло. — Яким би не був настрій, як би важко не було
на душі, коли заходжу в клас,
усміхаюся — і всі клопоти
та тривоги залишаються позаду, бо мене чекають 24 пари
допитливих оченят.
— Найскладніше, — каже
вчителька, — допомогти дитині адаптуватися до шкільного середовища, навчити
вчитися і вміти застосовувати знання в житті. Адже дітки приходять у перший клас
не завжди підготовленими.
За багато років праці
у школі Валентина Василівна «виробила» свою методику. Головне — знайти підхід
до кожного учня. Практика
показує, що одного треба похвалити, іншого — насварити,
ще когось — заохотити. Але

Цей

День
в історії

жодної дитини не образила,
не принизила, намагалася нікого не виділяти, щоб іншим
не було боляче. Школярики — різні, але об’єднані одним спільним — чекають від
учительки уважного ставлення і розуміння. Пані Валентина майже щодня своїм вихованцям каже: ставтеся одне
до одного так, як би ви хотіли,
щоб ставилися до вас.
Дуже важливим є і контакт
класовода з батьками, які хочуть бачити в ньому не лише
педагога, а й доброго друга
й порадника. На батьківських
зборах не говорить поганого про жодного учня. Коли
має зауваження, обговорить
із батьками не в класі. Намагається згуртувати всіх в одну
велику родину.
«У МЕНЕ НАВЧАЮТЬСЯ
ГРАЮЧИСЬ»

Валентина Василівна загартування пройшла на початку трудової діяльності,
коли в одному класі навчалися діти ромської національності — від семи до одинадцяти років. Треба було
спочатку зробити так, щоб
на уроках була дисципліна,
слухали вчителя, а тоді вже
викладати матеріал. Вдавалося опановувати аудиторію,
хоч інколи було непросто.
На думку педагога, у школі
повсякчас повинен бути порядок, хоча вчителі початкових класів завжди навчають
граючись. Тим, хто не хоче

на початку
« Ще
розмови Валентина
Василівна
обмовилася, що
робота її рятує.

»

реформи «Нова українська
школа», то почула таке:
— Новий підхід у веденні уроків — це не тільки гра.
То і широке використання
мультимедійних засобів, наочності,
зміна
моторики.
Але часто читаю дітям сама,
з технічних прийомів залучаю
до викладання лише ті, які можуть захопити чи вразити дитину, тому дають кращий результат. Доводиться говорити
з молодими батьками, що перший клас — це не продовжен-

ня дитсадка. Дитина повинна вчитися самостійності,
незважаючи на те, що програма складна. Тому завдання
вчителя — допомагати її опанувати. Для невеликого розвантаження намагаюся дітей
групами або парами залучати
до виготовлення наочності,
оформлення класної кімнати.
І такий підхід до школяриків дає гарні плоди. Як розповіла директор школи-гімназії
Марія Семенівна Шевчик,
у клас до Валентини Василівни завжди просяться. Вона
не лише гарно ставиться
до дітей, а й дає їм міцні знання. На базі її класів створені
гімназійні математичні. Як
учитель математики директор школи дуже задоволена
базою, яку створює її колега
для майбутніх старшокласників, адже скільки було в початкових класах відмінників —
стільки й лишилося. Саме
тому Валентина Василівна часто проводить відкриті уроки
для молодих педагогів, брала
участь в обласному конкурсі
«Учитель року» й часто пере-

24 травня 1940 року в селі Обенижі Турійського району народився
волинський лірик, митець Кость Шишко (на фото)

оден із волинських
літераторів
не мав такого визнання, як цей категоричний, інколи аж
надто принциповий та не зручний
у спілкуванні автор віршованих писанок, блискучих сонетів, чудернацьких паліндромів, віршів-раків, поезії
інтелектуальної, витонченої.
З-поміж чинників, які вплинули на
формування особистості Костя Шишка,
безперечно, є навчання в Луцькому
державному педагогічному інституті
на історико-філологічному факультеті.
Розуміючи прогалини радянської освіти, Кость наполегливо вивчав світову
класику, захоплювався творчістю мо-
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або не може сприймати
швидко матеріал, потрібно
вигадувати якусь казку, аби
зацікавити.
Коли запитала Валентину
Василівну про зміни у викладанні в зв’язку у реалізацією

Поета арештували на весіллі у друзів
Зоя НАВРОЦЬКА

травня

«Я щодня кажу своїм вихованцям: ставтеся один до одного так, як би
ви хотіли, щоб ставилися до вас», - наголошує Валентина Василівна.

Ж

дерністів, по крупинках збирав інформацію про сучасне західноєвропейське
мистецтво. Закінчуючи інститут, він уже
був справжнім інтелектуалом.
Тож не дивно, що під час служби в армії рядовому запропонували
вступити до КПРС, а після звільнення
в запас він отримав значну як на той
час посаду інструктора Волинського
обкому ЛКСМУ. Однак лише рік Шишко
був партійним функціонером, а далі
потрапив під гребінку гонінь.
У Луцьку саме відбувався гучний
судовий процес над Морозом та
Іващенком, викладачами педінституту,
яких звинувачували у приналежності до
українських буржуазних націоналістів.
Кость проходив по цій справі як свідок
і співучасник. Його арештували під час
гучного весілля, яке святкували друзі
в маленькому поліському селі. Далі

– коридори КДБ, допити, свідчення і показове виключення з партії у 1965 році.
Відтоді він залишився без засобів
до існування та без читачів. Саме в період страшних випробувань його покинула дружина. Згодом він зазначав, що
в цій драматичній історії є свій позитив:
«Я отримав творчу свободу, можливість писати вільно, не озираючись на
«компетентні органи», не зважаючи на
недолугі смаки…».
Поет був штучно відокремлений
від читача, але не від літературного
процесу. Не маючи можливості організовувати офіційні зустрічі з аудиторією,
він компенсовував це, спілкуючись зі
своїми шанувальниками в художніх
майстернях, в оселях творчої інтелігенції, скрізь, куди потрапляв і де було
бажання говорити про поезію. Йому не
дозволяли публікуватись у періодиці,

Фото volart.com.ua.

«ШКОЛА — МОЄ ЖИТТЯ»

Ще на початку розмови
Валентина Василівна обмовилася, що робота її рятує.
Коли ж ближче познайомилися, зрозуміла, що вона не перебільшує. Доля їй приготувала непрості випробування.
Рано овдовіла, самостійно
ставила на ноги сина Юрія.
Чуйно ставиться до невістки
Лесі, тішиться внуком.
Валентина Воробій — учитель-методист — має багато різних відзнак, серед яких
і грамота Міністерства освіти.
Справляється з обов’язками
голови профкому, і колеги вірять, що така людина завжди
підтримає та допоможе. Валентина Василівна сказала, що
вдячна також долі, яка скерувала її на педагогічну ниву,
оточила прекрасними людьми:
спочатку у Володимир-Волинському педучилищі, згодом —
на історичному факультеті
Луцького педінституту, тепер
понад 30 років — в Іваничівській школі-гімназії. Нині найбільшу розраду знаходить у роботі, бо чужих дітей не буває.
І
вихованці
тягнуться
до своєї вчительки.
Коли запитала в співрозмовниці, як після напружених
буднів вона «розвантажується», пані Валентина сказала:
— Чекаю нових зустрічей
із дітьми. А на вихідних люблю працювати на невеликій
грядці біля хати, спілкуватися
з друзями, які завжди підтримують. А ще — багато читаю
і слухаю… тишу.
…Затихає дитячий гомін у шкільних коридорах,
а у вікнах класу Валентини
Василівни довго не вимикається світло. Вона повертається з роботи лише тоді,
коли все підготує на наступний день. Після того подумки аналізує, чи все зробила
правильно, на чому треба зосередитися, кому із школярів
приділити більше уваги, аби
не було невстигаючих. Гарний
настрій вихованців теж допомагає, бо панує взаєморозуміння, повага і любов. n

І знову сьогодні Кость Шишко звучить
актуально: «Ми ж не підпільна
організація. Ми – нація!»

тому друкував свої твори на старій друкарській машинці, дарував близьким,
інколи продавав за умовний гріш кому
доведеться.
Кость Шишко все ж переміг лиху
долю. В 1990-х, після падіння імперії
зла, його поезія з’являється в газетах
і журналах, окремим накладом виходять «Епупея», «Сльоза олії золота», а
в грудні 2001-го побачила світ перша
збірка – «Пісня дощу». n

n Футбол
Фото obozrevatel.com.

«Помаранчево-чорні» стають 13-разовими володарями Кубка України!

«ГІРНИКИ» ПІДНІМАЮТЬ НА-ГОРА
ТРОФЕЙ ЗА ТРОФЕЄМ
«Шахтар» утретє поспіль кладе
в Кубок України «золото» УПЛ
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

апередодні
пізно
ввечері завершилася четверта і остання
в рамках нинішньої першості УПЛ зустріч «Шахтаря»
та «Динамо». Щоправда, суттєвого турнірного значен-

Н

«несправжнє чемпіонство»
принципового
опонента.
Ну а «Шахтар» — за умови
вже своєї перемоги — довів би відрив від суперника
аж до 14 очок!
А за кілька днів до 12-го
чемпіонства «Шахтар» у Запоріжжі на «Славутич-Аре-

«Динамо» — 15 перемог у чемпіонатах
« УУкраїни,
у «Шахтаря» — 12.
»
ня вона вже не мала: після
попереднього — 29-го —
туру «гірники» стали навіть
теоретично
недосяжними
для киян. «Шахтар» утретє
поспіль і загалом удванадцяте став чемпіоном України
(більше разів — 15 — першу
сходинку в Чемпіонаті України посідало лише «Динамо»).
Хоча принципове значення зустріч, звісно, мала —
та ще й яке! Кияни у випадку
перемоги мали б хоч якісь
підстави завести пісню про

ні» ще й учетверте поспіль
і втринадцяте загалом виборов Кубок України! Сенсаційний першоліговий «Інгулець» із Петрового дуже
хотів і неймовірно старався
повторити приголомшливе
досягнення львівських «Карпат» рівно 50-річної давнини
(1969-го львів’яни у статусі
клубу Першої ліги вибороли
Кубок СРСР!). Колоритний
президент клубу із селища
міського типу з населенням
трохи більше семи тисяч

Олександр Поворознюк навіть обіцяв своїм футболістам
у випадку звитяги над клубом Ріната Ахметова виплатити 10 мільйонів гривень
преміальних!
«Інгулець» навіть дуже
хвацько розпочав поєдинок,
а потім мужньо тримався
майже півгодини, щоправда,
згодом ще до перерви встиг
тричі пропустити… А в другому таймі підопічні Паулу
Фонсеки додали у ворота
суперника ще одненького,
довівши рахунок до 4:0.
До честі футболістів «Ін-
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гульця», вони до самісінького
фінального свистка не полишали надій хоча б раз розписатися у воротах іменитого
суперника — не склалося.
Кубок України з футболу. Фінал. «Шахтар» — «Інгулець» — 4:0 (1:0 — Тете,
28 хв.; 2:0 — Тете, 39 хв.;
3:0 — Жуніор Мораєс,
45+1 хв.; 4:0 — Манор Соломон, 64 хв.)
Результати 29-го туру Чемпіонату України
з футболу в українській
Прем’єр-лізі:
змагання за медалі:
«Динамо» — ФК «Маріуполь» — 2:1; ФК «Олександрія» — ФК «Львів» — 0:1;
«Зоря» — «Шахтар» — 0:1;
боротьба за виживання: «Ворскла» — «Арсенал-Київ» — 2:0; «Карпати» —
«Десна» — 2:0; «Олімпік»
— «Чорноморець» — 2:1.
Результати 30-го туру
Чемпіонату України з футболу в УПЛ:
змагання за медалі: поєдинки ФК «Маріуполь» — ФК
«Олександрія», ФК «Львів» —
«Зоря» та «Шахтар» — «Динамо» закінчилися напередодні увечері;
боротьба за виживання: «Чорноморець» —
«Карпати» — 3:1; «Десна» — «Ворскла» — 0:1;
«Арсенал-Київ» — «Олімпік» — 1:1.
У гонці бомбардирів лідирує Жуніор Мораєс («Шахтар») — 19 голів. n

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ
Змагання за медалі
Команда
І
В Н П
М
«Шахтар» (Донецьк)
29 24 4 1 65-10
«Динамо» (Київ)
29 20 5 4 49-16
ФК «Олександрія»
29 14 6 9 37-28
«Зоря» (Луганськ)
29 10 9 10 35-30
ФК «Маріуполь»
29 11 6 12 32-41
ФК «Львів»
29 8 9 12 24-35
Боротьба за виживання
Команда
І
В Н П
М
«Ворскла» (Полтава)
30 12 5 13 28-39
«Десна» (Чернігів)
30 11 5 14 34-38
«Олімпік» (Донецьк)
30 7 11 12 36-43
«Карпати» (Львів)
30 7 8 15 38-48
«Арсенал-Київ»
30 7 5 18 24-52
«Чорноморець» (Одеса)
30 6 7 17 26-48
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наших!
х!
n Знай наших

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Волинські скороходи
дали чосу на Кубку
Європи зі спортивної
ходьби
А Іван Банзерук (на фото) у Литві взагалі
спромігся «дійти» аж до самісінького
Токіо!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

травня в місті Алітус (Литва) відбувся Кубок Європи зі спортивної ходьби. На цих
змаганнях у складі збірної команди України успішно виступили волинські спортсмени.
Серед чоловіків у загальнокомандному заліку на дистанції 50 км «золоту» медаль вибороли
Іван Банзерук та Дмитро Собчук (цьогорічний
магістр-випускник факультету фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ імені Лесі Українки).
Також на цій дистанції серед жінок у загальнокомандному заліку перемогу здобули
Валентина Мирончук (торішня випускниця магістратури факультету фізичної культури, спорту
та здоров’я СНУ імені Лесі Українки) та Олена Собчук (студентка магістратури того ж факультету).
Бронзову нагороду на дистанції 20 км серед
чоловіків у загальнокомандному заліку виборов Віктор Шумік (студент-«фізкультурник» четвертого курсу Лесиного вишу).
Усі спортсмени — учні Волинської обласної
школи вищої спортивної майстерності. Їхніми
тренерами-викладачами є заслужений тренер
України Володимир Яловик та Антон Яловик.
Валентина Мирончук і Олена Собчук виконали нормативи майстра спорту України
міжнародного класу, а Іван Банзерук виконав
олімпійський норматив і став першим на Волині кандидатом на участь у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх у Токіо. n
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Програма телепередач на 27 травня — 2 червня
ПОНЕДІЛОК, 27 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ПРОФІЛАКТИКА 12:05
Д/ц «Смак сиру» 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 Х/ф «КЛАРА І
ФРАНЦИСК» 17:30 Перша
шпальта 18:20 Тема дня 18:55
Чемпіонат світу FIFA U-20 2019
у Польщі. Катар-Україна 21:25
UA:Спорт 21:45 Разом 22:15
Д/ц «Тваринна зброя»

1+1

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «СЕРЕД
ШУЛІК» 12.00 Новини 13.40
Х/ф «ВОЖДЬ БІЛЕ ПЕРО»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.50 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
23.50 Х/ф «СИНІ, ЯК МОРЕ,
ОЧІ» (16+) 02.30 «Добрий вечір
на Інтері» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
07:30, 12:45, 15:30 Агенти
справедливості 12+
09:00 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
15:00, 19:00, 23:00 Сьогодні
17:10 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»

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»
13:35 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
СТБ
19:20 «Секретні матеріали 2019»
12:00, 21:00, 21:35 Т/с
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
«Джованні»
кохання»
12:55 Х/ф «ЗАМЕРЗЛА В
22:45 «Гроші 2019»
МАЯМІ»
15:00 Битва екстрасенсів.
ІНТЕР
Апокаліпсис 16+
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Леонідом Каневським» 07.00,
18:00 Слідство ведуть
08.00, 09.00, 17.40 Новини
екстрасенси 16+

ТБ

19:00 Хата на тата 12+
22:45 Т/с «Наречений»

09.10, 18.00 Земля 2050
10.00 Цікаво.com
11.00 Місця сили
ICTV
11.50 Скептик
12.50, 00.20 Речовий доказ
05:00 Т/с «Відділ 44»
15.40, 23.30 Заборонена історія
05:45 Громадянська оборона
16.30, 21.40 Останні племена
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 17.20, 22.30 Таємниці Міссісіпі
21:00 Факти
19.00, 20.50 Секретні території
09:15, 19:20 Надзвичайні
19.50 Підроблена історія
новини
01.25 Містична Україна
10:10 Антизомбі. Дайджест
02.15 Два Миронових
11:50, 13:20 Х/ф
03.00 Богдан Ступка
«ПОБАЧЕННЯ
03.45 Володимир Івасюк
НАОСЛІП»
04.30 Юрій Нікулін
05.15 Володимир Басов. Бігун на
14:10 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА
довгі дистанції
БЕЗПЕКА»
16:25 Х/ф «ШПИГУНКА»
К-1
20:15 Більше ніж правда
21:20 Т/с «Перевірка на
06:30 «TOP SHOP»
міцність»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
22:20 Свобода слова
08:10 «Ух ти show»
23:55 Х/ф «ПРИВИДИ МАРСУ» 08:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
НОВИЙ КАНАЛ 10:15, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Вірю не Вірю»
12:00 М/ф «Том і Джеррі: Гобін
13:50 «Орел і Решка. Навколо
Гуд і Миша Сміхотунка»
світу»
13:00 Х/ф «13-й ВОЇН»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
15:00 Х/ф «ТИТАНІК»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
19:00 Ревізор. Магазини
пекло»
21:00 Таємний агент
23:00 Х/ф «ДОРІАН ГРЕЙ»
22:10 Таємний агент. Постшоу

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.00, 14.00 Правда життя

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»

09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 19:25 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
14:40 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ»
16:20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2»
21:25 Т/с «Кістки-12»
23:00 Т/с «Кістки-11»

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

ZIK

ФУТБОЛ-1

07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15 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 23.30, 03.15
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за
днем» 01.00 Д/ф «Великі танкові
битви» 01.45 Художній фільм

06:00 Профілактика
09:00 Ліверпуль - МЮ.
Чемпіонат Англії
10:50 Огляд сезону. Чемпіонат
Англії
12:45 Топ-матч
13:05 Голи сезону. Чемпіонат
Англії
14:00 Ворскла - Чорноморець.
Чемпіонат України
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05, 22:50 Battle Cyber
Коментаторів. 5 епізод
16:10 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
16:35 Журнал Ліги чемпіонів
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
18:00 Передмова до «Мілан Ліверпуль» (2004 /2005).
Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра
18:05 Мілан - Ліверпуль. Фінал
(2004 /2005). Золота

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «КОРОЛІВСЬКЕ
РІЗДВО»

колекція Ліги чемпіонів
20:45 Післямова до «Мілан Ліверпуль» (2004/2005).
Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра
20:50 Інтер - Емполі. Чемпіонат
Італії
22:55 Десна - Арсенал-Київ.
Чемпіонат України

UA: РІВНЕ
07.00 Профілактика 16.00 Світ
навколо 16.05 Д/с «Чудова гра»
16.30 Д/с «Подорож відкритим
космосом» 17.00 Новини
17.15 Д/с «Неповторна
природа» 17.40 Лайфхак
українською 17.50 Д/ф
«Мегаполіси» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19.00
Головний випуск новин. Наживо
19.25 Тема дня. Наживо 19.50
Д/c «Разом» 20.15, 22.45 Д/c
«Своя земля» 20.30 Головний
випуск новин. Повтор 20.50 Д/с
«Спільно» 21.20 Д/c
«#ВУКРАЇНІ» 21.50 Тема дня
22.15 Програма розслідувань
«Схеми. Корупція в деталях»

НТН
05.00 «Top Shop» 05.20
«Випадковий свідок» 05.30 Х/ф
«ЯРОСЛАВ МУДРИЙ» 08.15
«Таємниці кримінального світу»
08.50 Х/ф «НІЧНИЙ ПАТРУЛЬ»
10.45, 14.45 Т/с «Коломбо»

(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
13.25 «Речовий доказ» 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.15 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 21.20 Т/с «Хейвен» (12+)
23.45 Т/с «Закон і порядок»
(16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 03.05, 08.30
«Політичний МаринаД» 01.00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
02.00, 05.30 «Княжицький»
02.40 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 04.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 06.30, 22.30 «Світ
цього тижня» 07.30 «Суботній
політклуб» 09.30 «Людина і
право» з Борисом Захаровим
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.15 «Коментар» 15.30, 23.30
«Ваша Свобода» 19.00
«Великий ефір Василя Зими»
21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 21.55 «ІТ-Документ»
22.00 «Поліцейська хвиля»

ТБ

ВІВТОРОК, 28 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, 23:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:20 Д/ц
«Аромати Греції» 12:30 Д/ц
«Смак сиру» 13:20 Країна на
смак 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/с
«Боротьба за виживання»
21:25 UA:Спорт 21:45 Наші
гроші 22:15 Д/ц «Тваринна
зброя»

05.25, 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/с «Там, де твій
дім» 12.00 «Новини» 12.25 Х/ф
«ТЕКУМЗЕ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
23.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОВ»
02.30 «Добрий вечір на Інтері»
05.00 «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»
13:20 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
кохання»
22:45, 23:45 Т/с «Школа»

«Джованні»
15:05 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 «Наречений»

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, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:20 Д/ц «Аромати
Греції» 11:50 Д/ц «Аромати
Перу» 12:30 Д/ц «Смак сиру»
13:20 «Енеїда» 14:25 Д/ц «Кухня
По» 15:15 Країна на смак 16:15
Д/ц «Морська кухня» 17:30 Наші
гроші 18:20 Тема дня 19:30
Спільно 19:55 Д/с «Боротьба за
виживання» 21:25 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:15 Д/ц
«Тваринна зброя»

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/с «Там, де твій
дім» 12.00 «Новини» 12.25 Х/ф
«СКАРБ СРІБНОГО ОЗЕРА»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.55
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.50 Х/ф
«ВЛІТКУ Я НАДАЮ ПЕРЕВАГУ
ВЕСІЛЛЮ» (16+) 02.30 «Добрий
вечір на Інтері» 04.55 «Top Shop»

1+1

ТБ

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
12+
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:50, 11:50 МастерШеф. Діти

12+
10:50, 21:00, 21:35 Т/с
«Джованні»
15:25 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 «Наречений»

ICTV
05:40, 10:10 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
12:00, 13:20 Х/ф
«АКУЛА-РОБОТ»
14:10, 16:20 Х/ф «МОРГАН»
16:30 Х/ф «СЕКРЕТНІ
МАТЕРІАЛИ»
20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Перевірка на
міцність»
22:20 Т/с «Майор і магія»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
07:20 Т/с «Шлях чарівника»

UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

СТБ

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» 11:20 Д/ц «Аромати
Перу» 12:30 Д/ц «Смак сиру»
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/с «Супер-Чуття» 20:30 Схеми.
Корупція в деталях 21:25
Чемпіонат світу FIFA U-2019 у
Польщі. Нігерія-Україна

05.25, 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/с «Там, де твій
дім» 12.00 «Новини» 12.25 Х/ф
«БІЛІ ВОВКИ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.55 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок» 23.50 Х/ф «ДІДЬКА
ЛИСОГО» (16+) 02.25 «Добрий
вечір на Інтері» 04.55 «Top
Shop»

06:15, 11:20 МастерШеф. Діти
12+
10:20, 21:00, 21:35 Т/с
«Джованні»
14:50 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 «Наречений»

1+1

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
12+
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Контролер

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:50, 13:20 Х/ф «ВИХОДУ
НЕМАЄ»
14:15, 16:20 Х/ф «СЕКРЕТНІ
МАТЕРІАЛИ»
17:05 Х/ф «ІНКАРНАЦІЯ»
20:20 Антизомбі
21:20 Т/с «Перевірка на
міцність»
22:20 Х/ф «МОРГАН»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:35 Kids Time
05:50 М/с «Дракони. Перегони

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55 «Решала-2»
11:55 «Помста природи»
12:25 Х/ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ»
14:00 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3»
15:45 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4»
17:15 «Загублений світ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:25, 23:00 Т/с «Кістки-12»

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
«Великі танкові битви» 01.45

22:25 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

10:50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СТЕН»
13:00 Любов на виживання 16+
17:00 Хто зверху? 12+
2+2
21:00 Х/ф «ЦІПОНЬКА»
23:00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ 2: З
06:00 Мультфільми
ВЕГАСА ДО БАНГКОКУ» 08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
МЕГА
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55 «Решала-2»
06.00 Бандитська Одеса
11:55, 17:20 «Загублений світ»
08.25, 14.20 Правда життя
12:55 «Помста природи»
09.30, 18.00 Земля 2050
13:20 Х/ф «НА МЕЖІ»
10.20 Фестивалі планети
15:10 Х/ф «МИСТЕЦТВО
11.20 Місця сили
ВІЙНИ»
12.10 Скептик
19:25 Т/с «Ментівські війни.
13.10, 00.20 Речовий доказ
Харків»
15.30, 23.30 Заборонена історія
21:30, 23:05 Т/с «Кістки-12»
16.20, 21.40 Останні племена
17.15, 22.30 Таємниці Міссісіпі
ZIK
19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Підроблена історія
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
01.25 Містична Україна
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
02.10 Бандитський Київ
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
К-1
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 12.10, 20.00
06:30 «TOP SHOP»
HARD з Влащенко 15.15 Між
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
08:10 «Дай лапу»
06.20 Перші про головне.
08:25 «Ух ти show»
Підсумки 21.35 Гра Z вогнем
09:00 Т/с «Мисливці за
22.30 Перші другі 23.30
реліквіями»
Стежками війни 00.00 Д/ф
10:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
«Щоденники Другої світової
12:50 «Вірю не Вірю»
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
13:50 «Орел і Решка. Навколо
«Великі танкові битви» 01.45
світу»
Художній фільм 03.15 Історична
18:50 Т/с «Доктор Хаус»
правда з Вахтангом Кіпіані

ТБ

ЧЕТВЕР, 30 ТРАВНЯ

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»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:35 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
кохання»
22:30 «Право на владу 2019»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
08.05, 14.20 Правда життя
09.35, 18.00 Земля 2050
ICTV
10.25 Фестивалі планети
05:35, 20:15 Громадянська
11.25 Місця сили
оборона
12.10 Скептик
06:30 Ранок у великому місті
13.10, 00.20 Речовий доказ
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 15.30, 23.30 Заборонена історія
Факти
16.20, 21.40 Останні племена
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
17.15, 22.30 Таємниці Міссісіпі
10:10 Більше ніж правда
19.00, 20.50 Секретні території
УКРАЇНА
11:05 Антизомбі. Дайджест
19.50 Підроблена історія
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12:30, 13:20 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
01.25 Містична Україна
Україною
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
02.15 Ризиковане життя
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
ФЕДЕРАЦІЇ»
05.40 Таємниці пірамід
23:00 Сьогодні
14:35, 16:20 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
09:30 Зірковий шлях
ДЕСАНТ 3: МАРОДЕР»
К-1
10:40 Реальна містика
17:00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ»
12:45 Агенти справедливості 12+ 21:20 Т/с «Перевірка на міцність» 06:30 «TOP SHOP»
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар» 22:20 Т/с «Майор і магія»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
19:50 Ток-шоу «Говорить
08:10 «Ух ти show»
НОВИЙ КАНАЛ 08:25 Т/с «Мисливці за
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
05:35, 07:45 Kids Time
реліквіями»
23:20 Без паніки
05:40 М/с «Дракони. Перегони
10:15, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
безстрашних»
12:00 «Вірю не Вірю»
СТБ
06:00 М/ф «Тролі»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
06:10, 11:20 МастерШеф. Діти
07:50 Т/с «Шлях чарівника»
світу»
12+
11:20 Х/ф «13 ВОЇН»
18:50 Т/с «Доктор Хаус»
10:20, 21:00, 21:35 Т/с
13:20 Екси 16+

СЕРЕДА, 29 ТРАВНЯ

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»
13:25 «Сімейні мелодрами»
14:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
кохання»
22:45, 23:45 Т/с «Школа»

17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ СТЕН»
23:10 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ У
ВЕГАСІ»

22:20 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:20 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

безстрашних»
07:40 Т/с «Шлях чарівника»
11:10 Х/ф «ЦІПОНЬКА»
13:10 Хто проти блондинок 12+
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ»
23:10 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ 3»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.45, 13.45 Правда життя
08.55, 18.00 Земля 2050
09.45 Фестивалі планети
10.45 Місця сили
11.35 Скептик
12.35, 00.20 Речовий доказ
15.25, 23.30 Заборонена
історія
16.15, 21.40 Останні племена
17.10 Цікаво.com
19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Підроблена історія
22.30 Дика Флорида
01.25 Містична Україна
02.15 Ілюзії сучасності

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
09:50, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Вірю не Вірю»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 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»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55 «Решала-2»
11:55, 17:15 «Загублений світ»
14:55 Х/ф «ДЕНЬ ПАТРІОТА»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:40, 23:25 Т/с «Кістки-12»

Художній фільм 03.15 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

Чемпіонат Італії
22:50 Ворскла - Чорноморець.
Чемпіонат України

ТЕТ

5 епізод
18:55 Сампдорія - Ювентус.
Чемпіонат Італії
21:05 Шахтар - Маріуполь.
Чемпіонат України
23:00 Журнал Ліги чемпіонів
23:30 Чорноморець - Десна.
Чемпіонат України

«ЧОТИРИ ЛИСТИ ФАНЕРИ,
АБО ДВА ВБИВСТВА В БАРІ»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
ТЕТ
Х/ф «Із життя начальника
UA: РІВНЕ
06.00 ТЕТ Мультиранок
карного розшуку» 10.50, 19.30
09.30 М/ф «Риф 3D: Приплив»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка» ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
12.00 Готель Галіція
17.00 Новини 09.00
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу Кулінарно-літературне шоу
13.25 «Речовий доказ» 14.45,
під Полтавою
«Енеїда» 09.50 Д/ф «Аромати
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Африки» 10.15 Сильна доля
«Легенди бандитської Одеси»
Володька
11.05 Ранковий гість 11.20
17.20 «Легенди карного
15.00 Панянка-селянка
«Пліч-о-пліч» 11.35, 13.40, 21.50
розшуку» 18.20 «Будьте здорові»
18.00 4 весілля
Тема дня 12.15 Двоколісні
23.45 Т/с «Закон і порядок»
хроніки 12.40, 17.40, 22.45
22.00 Сімейка У
Лайфхак українською 12.50 М/с (16+)
23.00 Країна У
«Вруміз» 14.05 «Розсекречена
ЕСПРЕСО
ФУТБОЛ-1
історія» 15.00 100 років
мистецтва за 100 хвилин 15.15 00.00, 06.00, 19.00 «Великий
06:00, 16:00 «Європейський
РадіоДень «Модуль знань» 15.55 ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
WEEKEND»
100 років літератури за 100
21.00 «Вердикт» з Сергієм
06:50 Журнал Ліги чемпіонів
07:20 Чемпіонат Італії. Огляд туру хвилин 16.05 Відкривай Україну Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
16.30 Д/ф «Подорож відкритим 22.30 «Ваша Свобода» 03.30
08:15 Ман Сіті - Арсенал.
космосом» 17.15 Д/с
Чемпіонат Англії
«Суботній політклуб» 04.30
«Неповторна природа» 17.50
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Д/ф
«Мегаполіси»
18.15
Т/с
NEWS
Фізером 05.00 «Поліцейська
«Таємниці
Борго
Ларіні»
19.00
10:20 Шахтар - Маріуполь.
хвиля» 09.00 «Мандруй своє»
Головний
випуск
новин.
Наживо
Чемпіонат України
09.30 «Успішні в Україні» 09.55,
19.25 Тема дня. Наживо 19.50
12:10 «Великий футбол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
13:50 Рома - Парма. Чемпіонат Д/с «Спільно» 20.15 Д/с «Своя
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
земля»
20.30
Головний
випуск
Італії
10.05, 15.15 «Погода» з
новин.
Повтор
20.50
Д/с
16:45 Сампдорія - Ювентус.
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
«#ВУКРАЇНІ»
21.20
22.15
Чемпіонат Італії
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
«Букологіки»
18:30 Журнал Ліги Європи
17.10, 18.15 «Коментар» 22.00
19:00 Десна - Арсенал-Київ.
НТН
«Шустрова Live» 23.00 «Студія
Чемпіонат України
Захід» з Антоном Борковським
05.00 «Top Shop» 06.50 Х/ф
20:45 Аталанта - Сассуоло.

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «СПІВОЧЕ
ДЕРЕВЦЕ»
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

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.50 Д/ф «Аромати
Чилі» 10.15 UA: Фольк. Спогади
ФУТБОЛ-1
11.05 Ранковий гість 11.20,
06:00 Десна - Арсенал-Київ.
22.15 Д/с «Своя земля» 11.35,
Чемпіонат України
13.40, 21.50 Тема дня 12.15
07:45, 20:35 Журнал Ліги
Двоколісні хроніки 12.40, 17.40
Європи
Лайфхак українською 12.50 М/с
08:15 Ман Сіті - Челсі. Чемпіонат «Вруміз» 14.05 «Розсекречена
Англії
історія» 15.00 100 років
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
мистецтва за 100 хвилин 15.15
NEWS
РадіоДень «Модуль знань» 15.55
10:20 Інтер - Емполі. Чемпіонат Світ навколо 16.00 Відкривай
Італії
Україну 16.30 Д/ф «Супер чуття»
12:10 Ворскла - Чорноморець. 17.15 Д/с «Неповторна
Чемпіонат України
природа» 17.50 Д/ф
«Мегаполіси» 18.15 Т/с
13:55 Антверпен - Кортрейк/
«Таємниці Борго Ларічі» 19.00
Шарлеруа. Чемпіонат
Головний випуск новин. Наживо
Бельгії
19.25 Тема дня. Наживо 19.50
16:00 Чемпіонат Італії. Огляд
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.15
туру
StopFakeNews 20.30 Головний
16:55 LIVE. Ворскла - Олімпік.
випуск новин. Повтор 20.50
Чемпіонат України
17:45 Battle Cyber коментаторів. Програма розслідувань «Наші

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КАЗКОВА КРАЇНА
ДОСТАТКУ»
11.00 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, 08:00 Топ-матч
06:10 Шахтар - Маріуполь.
ZIK
Чемпіонат України
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
08:10 Евертон - Тоттенгем.
головне. Дайджест 07.15,
Чемпіонат Англії
08.15, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15,
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
17.15, 18.15 Коментарі 08.00,
NEWS
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00 Перші про головне 12.10 10:20, 14:10, 22:50 «Шлях до
Баку»
Гра Z вогнем 15.15 Між своїми
19.15 Говорить великий Львів
11:55 Челсі - Арсенал. Фінал.
21.00, 06.20 Перші про
Ліга Європи УЄФА
головне. Підсумки 21.40
15:00 Голи сезону. Чемпіонат
Прямим текстом 23.00
Англії
Стежками війни 23.30 Вижити в 16:00 Журнал Ліги чемпіонів
Україні 00.00 Д/ф «Щоденники 16:30, 18:55, 21:25 «Тур
Другої світової війни: день за
ONLINE»
днем» 01.00 Д/ф «Великі
16:55 LIVE. Маріуполь - Зоря.
танкові битви» 01.45 Художній
Чемпіонат України
фільм 03.15 Історична правда з
17:45, 22:25 Battle Cyber
Вахтангом Кіпіані
коментаторів. 5 епізод

19:25 LIVE. Львів - Шахтар.
Чемпіонат України
21:55 «Бомбардир» А.
Ярмоленко

гроші» 21.20 Д/с «Разом» 22.30
#@.)[]?$0 з Майклом Щуром

НТН
06.00 Х/ф «ЖИТТЯ ЯК ЦИРК»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «НІЧНА ПРИГОДА» 10.50,
19.30 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Будьте здорові»
13.25 «Речовий доказ» 14.45,
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Вартість
життя» 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
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 04.30 «Поліцейська
хвиля» 05.00 «Шустрова Live»
09.00 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 «Коментар» 22.00
«Вартові Еспресо» 23.00
«Княжицький»

НТН

05.00 «Top Shop» 06.45 Х/ф
«ЛЮБИ МЕНЕ» (16+) 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПОВЕРНЕННЯ «СВЯТОГО
UA: РІВНЕ
ЛУКИ» 10.50, 19.30 Т/с «Той, що
07.00 Ранкове шоу «Добрий
читає думки» (16+) 12.30, 16.30,
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
13.30, 17.00 Новини 09.00
«Вартість життя» 13.25 «Речовий
Кулінарно-літературне шоу
доказ» 14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
«Енеїда» 09.50 Д/ф «Аромати (12+) 16.50 «Легенди
Чилі» 10.15 Сильна доля
бандитської Одеси» 17.15
11.05 Ранковий гість 11.20,
«Легенди карного розшуку»
20.15 Своя земля 11.35, 13.40, 18.20 «Правда життя» 23.45 Т/с
21.50 Тема дня 12.15
«Закон і порядок» (16+)
Двоколісні хроніки 12.40,
17.40 Лайфхак українською
ЕСПРЕСО
12.50 М/с «Вруміз» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00 00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Лекції. 100 років мистецтва за ефір Василя Зими» 02.00,
08.00 «Вердикт» з Сергієм
100 хвилин 15.15 РадіоДень
«Модуль знань» 15.55 Лекції. Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
100 років літератури за 100
«Княжицький» 04.30
хвилин 16.05 Відкривай
«Культ:Експрес» з Марією
Україну 16.30 Д/ф «Супер
чуття» 17.15 Д/с «Неповторна Бурмакою 05.00, 09.30
«Вартові Еспресо» 09.00,
природа» 17.50 Д/ф
23.00 «Шустрова Live» 09.55,
«Мегаполіси» 18.15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19.00 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Головний випуск новин.
НОВИНИ 10.05, 15.15
Наживо 19.25 Тема дня.
Наживо 19.50 Д/с «#ВУКРАЇНІ» «Погода» з Наталкою Діденко
20.30 Головний випуск новин. 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
Повтор 20.50 Д/с «Разом»
18.25 «Коментар» 18.15
21.20 Д/с «Спільно» 22.15
Програма розслідувань «Наші «Агро-Експрес» 21.00
гроші» 22.45 «StopFakeNews» «Політклуб Віталія Портникова»
23.30 «Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 31 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 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Еліза» 11:20
Д/ц «Аромати Перу» 12:30 Д/ц
«Смак сиру» 13:20 Сильна доля
14:25 Д/ц «Кухня По» 15:15
UA:Фольк. Спогади 16:15 Д/ц
«Браво, шеф!» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:20 Тема дня
19:30 Розсекречена історія 20:30
Д/с «Суперчуття» 21:25 UA:Спорт
22:00 Перша шпальта 22:35 Як
дивитися кіно 23:00 Х/ф «ТЕБЕ
НІКОЛИ ТУТ НЕ БУЛО»

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»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35, 22:30 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 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/с «Там, де твій
дім» 12.25 Х/ф «СЛІД СОКОЛА»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок»
18.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 03.05 «Добрий вечір на
Інтері» 04.30 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 04.55 «Top Shop»

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
10:45 Т/с «Без коливань»
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22:00 Т/с «Всупереч долі»
23:20 Слідами

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
10:55 Холостяк 16+
13:25 Х/ф «НЕРВИ НА МЕЖІ»
15:35 Х/ф «ІСТОРІЯ
ПОПЕЛЮШКИ 3»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

20:00, 22:50 Холостяк. Як вийти
заміж 12+
23:15 Х/ф «ПРИНЦЕСА СПЕЦІЙ»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:00, 12:00, 13:05,
14:00, 15:00, 15:55 «Світ
навиворіт - 2: Індія»
16:30 «Вечірній квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації
2019»

21:40 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.25 Х/ф «ЧОТИРИ НУЛЬ НА
КОРИСТЬ ТЕТЯНКИ» 07.00
«Слово Предстоятеля» 07.10
«Чекай на мене. Україна» 09.00
«Шість соток» 10.00 «Готуємо
разом. Випічка» 11.00 Х/ф
«ЛАСКАВО ПРОСИМО, АБО
СТОРОННІМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНИЙ» 12.30 Х/ф
«ПРИГОДИ ЕЛЕКТРОНІКА»
16.30 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ» 18.10 Х/ф
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
20.00, 02.40 «Подробиці»
20.30 Т/с «Побачити океан»
(12+) 00.20 Х/ф «ЖІНОЧА
ІНТУЇЦІЯ» 03.10 «Добрий вечір
на Інтері» 03.50 Х/ф «ЧАРІВНА
ЛАМПА АЛАДДІНА» 05.10
Х/ф «КОРОЛІВСТВО КРИВИХ
ДЗЕРКАЛ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:30, 15:20 Т/с «Чорна кров»
17:10, 20:00 Т/с «Потрібен
чоловік»
22:20 Т/с «Цвіт черемшини»

СТБ
06:45 Т/с «Наречений»

06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
07:20 Т/с «Геркулес»
10:50 М/ф «Геркулес»
12:50 Х/ф «ПІНГВІНИ МІСТЕРА
ПОППЕРА»
14:40 Х/ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ З
ЗООПАРКУ»
16:40 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
19:00 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД»
21:20 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД 2»
23:50 Х/ф «ВІДПАДНИЙ

UA: ПЕРШИЙ

21:00 «Голос. Діти 5»
23:05 Х/ф «ГОТЕЛЬ ГРАНД
БУДАПЕШТ»

ІНТЕР

06.35 Х/ф «У МОЇЙ СМЕРТІ
ПРОШУ ЗВИНУВАЧУВАТИ
КЛАВУ К.» 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» 14.00 Т/с «Побачити
океан» (12+) 17.50 Х/ф «АГАТА
КРІСТІ. КРИВИЙ
БУДИНОЧОК» (12+) 20.00
«Подробиці» 20.30 «Правила
виживання. Спецвипуск» 22.00
1+1
Концерт «Наташа Корольова.
06:00 ТСН: «Телевізійна служба 25 років на сцені» 23.20 Х/ф
«ТАТО НАПРОКАТ» (16+) 01.15
новин»
«Речдок»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації
2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:05, 11:10, 12:10 «Світ
навиворіт - 2: Індія»
13:15 Х/ф «Я, ЗНОВУ Я ТА
ІРЕН»
15:40 Х/ф «ТЕЛЕФОННА
БУДКА»
17:05 Х/ф «ОБЛОГА»
19:30 «ТСН-Тиждень»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:50 Т/с «Потрібен чоловік»
13:00 Т/с «Всупереч долі»
17:00, 21:00 Т/с «Дружина з
того світу»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Цвіт черемшини»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:20 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:10, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Вірю не Вірю»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

ТБ
15:05 Т/с «Джованні»
19:00 МастерШеф.
Професіонали 12+
22:55 Хата на тата 12+

ICTV
05:05 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Більше ніж правда
07:20 Я зняв!
09:05 Дизель шоу 12+
11:45 Особливості
національної роботи
13:00 Х/ф «ТУРИСТ»
14:55 Т/с «Перевірка на
міцність»
19:10 Х/ф «ЕКВІЛІБРІУМ»
21:05 Х/ф «Я ЛЕГЕНДА»
22:55 Х/ф «ВИХОДУ НЕМАЄ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 М/с «Лунтик»
06:15, 07:35 Kids Time
06:20 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
07:40 Ревізор. Магазини
09:30 Таємний агент
10:50 Таємний агент. Постшоу
12:40 Заробітчани
14:30 Хто зверху 12+
16:30 М/ф «Атлантида:
Загублена імперія»
18:40 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»
21:00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА:
ФІНАЛЬНА БИТВА»

23:00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА:
ВІДПЛАТА»

МЕГА

СТБ
05:45 Холостяк. Як вийти заміж
12+
08:10, 09:55 Хата на тата 12+
09:00 Страва честі 12+
15:00 МастерШеф.
Професіонали 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла
16+

ICTV
05:35 Антизомбі
07:15 Т/с «Відділ 44»
10:55, 13:00 Т/с «Перевірка на
міцність»
12:45, 18:45 Факти
15:00 Х/ф «Я ЛЕГЕНДА»
16:45 Х/ф «ЕКВІЛІБРІУМ»
20:35 Х/ф «ВАСАБІ»
22:20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап шоу
07:00, 08:45 Kids Time
07:05 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
08:50 М/ф «Атлантида:
Загублена імперія»
10:50 М/ф «Геркулес»
12:40 Х/ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ З
ЗООПАРКУ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ОДИН НА РІЗДВО»
11.00 Готель Галіція
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.30 Панянка-селянка
16.30 Х/ф «ОДИН ВДОМА 4»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «САМ УДОМА 5:
СВЯТКОВЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
22.45 Х/ф «ЖИТТЯ І МЕТА
СОБАКИ»

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 Перші
про головне 12.10 HARD з
Влащенко 15.15 Між своїми
19.15 VOX POPULI 20.00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 21.00
Перші про головне. Підсумки
21.15 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за
днем» 01.00 Д/ф «Великі танкові
битви» 01.45 Художній фільм
03.20 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift
06.30 Європа у фокусі

19:00 Х/ф «ВТЕЧА»
21:10 Х/ф «ВЕСЕЛІ
КАНІКУЛИ»
23:05 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА-2»

ZIK

06.00 Бандитський Київ
07.45 Містична Україна
08.35, 18.35 Місця сили
10.15 Заборонена історія
12.00, 21.00 Суперзаводи
14.50 Дика Флорида
16.40 Фестивалі планети
17.40 Останні племена
23.45 Секретні території
00.40 Підроблена історія

07.00, 09.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15,
09.15 Коментарі 10.00 Перша
передача 10.35, 23.30, 03.50
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 11.00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 12.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
13.00 HARD з Влащенко 14.00
Говорить великий Львів 15.45,
17.15 Політичне ток-шоу
К-1
«Народ проти!» 17.00, 19.00
06:30 «TOP SHOP»
Перші про головне 18.45 Місто
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
08:10 «Жаннаодружи»
21.00 Деталі 22.00 Стежками
09:10 «Ух ти show»
війни 22.35 Злий дім 00.45
09:50 М/ф «Кунг-фу Кролик»
Д/ф «Щоденники Другої
11:20 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ
світової війни: день за днем»
СТЕБЛО»
01.55 Д/ф «Великі танкові
13:10 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
15:15 «Орел і Решка. Навколо битви» 02.40 Художній фільм
06.00 Євромакс 06.30 Завтра
світу»
вже сьогодні
23:10 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Угон по-нашому»
09:00 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ПРОТИ КРОВІ»
15:30 Х/ф «ВИНИЩУВАЧІ»
17:10 Х/ф «ПОСИЛКА»

ТБ

НЕДІЛЯ, 2 ЧЕРВНЯ
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 10:30 Країна на смак
11:40 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12:55 Х/ф «СПІВАЮЧЕ
ДЗВІНКЕ ДЕРЕВЦЕ» 14:20
Д/ц «Тайська кухня» 15:20
Бюджетники 15:50 UA:Фольк.
Спогади 16:50 Перший на селі
17:25 #ВУКРАЇНІ 17:50 Д/ц
«Фестивалі планети» 18:25,
21:25 Чемпіонат світу FIFA
U-2019 у Польщі. 1/8 20:30
Розважальна програма з
Майклом Щуром

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
ICTV
08.45, 14.25 Правда життя
09.30, 18.00 Земля 2050
05:35 Громадянська оборона
10.20, 17.10 Фестивалі планети
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти 11.20 Ілюзії сучасності
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 12.15 Скептик
13.15, 00.20 Речовий доказ
10:10 Антизомбі
11:05, 13:20, 22:50 Скетч-шоу «На 15.20 Заборонена історія
16.15, 21.40 Останні племена
трьох» 16+
14:35, 16:20 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ 19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Підроблена історія
НАОСЛІП»
22.30 Дика Флорида
16:55 Х/ф «МИШАЧЕ
23.30 Секрети Другої світової
ПОЛЮВАННЯ»
00.00 Таємниці кримінального
20:10, 21:35 Дизель шоу 12+
світу
НОВИЙ КАНАЛ 01.25 Містична Україна

СУБОТА, 1 ЧЕРВНЯ
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 10:30 Енеїда
11:40 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12:55 Х/ф «КЛАРА І
ФРАНЦИСК» 14:55 Д/ц
«Мальовничі села» 15:25 Д/ц
«Фестивалі планети» 16:00 Д/ц
«Браво, шеф!» 17:05 Разом
17:35 Д/ф «Всесвітня
Природна Спадщина. Коста
Ріка» 18:30 Спільно 19:00 Д/ц
«Мегаполіси» 19:55 Д/с
«Імперія» 21:30 Розсекречена
історія 22:30 Т/с «Окуповані»

ПРЕПОД 3»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «ДжеДАІ»
11:05 «Решала-2»
12:05, 17:15 «Загублений світ»
13:05 «Помста природи»
13:35 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР. В
ПОШУКАХ СКАРБІВ
УГАРІТА»
15:25 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦІ
ЕХНАТОНА»
19:25 Х/ф «ПРОТИ КРОВІ»
21:10 Х/ф «ПОСИЛКА»
23:00 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА»

14:40 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА:
ФІНАЛЬНА БИТВА»
16:40 Х/ф «ХВИЛЯ»
18:50 Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС»
21:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.50, 00.45 Містична Україна
08.40, 18.30 Місця сили
10.20 Секрети Другої світової
12.00, 21.00 Суперзаводи
14.45 Морські гіганти
16.35 Фестивалі планети
17.35 Останні племена
23.50 Секретні території
01.35 Гордість України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Принцеса Лілліфі
та маленький єдиноріг»
12.50 Х/ф «СПІВОЧЕ
ДЕРЕВЦЕ»
14.00 4 весілля

13:20 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
ПРОКЛЯТТЯ
ГРОБНИЦІ
ЕХНАТОНА»
15:10 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
НЕБЕСНА ЗІРКА»
17:00 Х/ф «РОБОКОП»
18:50 Х/ф «РОБОКОП-2»
21:00 Х/ф «РОБОКОП-3»
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
К-1
13.20 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 16.10, 17.15
06:30 «TOP SHOP»
Прямим текстом з Остапом
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Дроздовим 17.00, 19.00 Перші
08:10 «Ух ти show»
09:35 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ про головне 17.40, 02.30
Історична правда з Вахтангом
СТЕБЛО»
11:20 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ» Кіпіані 18.05 Гра в класику з
13:30 «Орел і Решка. Навколо Сергієм Рахманіним 19.20
HARD з Влащенко 21.00 Деталі
світу»
22.00, 06.00 Хард-ток-шоу
23:10 «Вірю не Вірю»
«DROZDOV» 23.30 Вижити в
Україні 00.00 Документальний
2+2
фільм 01.00 Художній фільм
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор-3»
ТЕТ
11:40 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР. В
06.00 ТЕТ Мультиранок
ПОШУКАХ СКАРБІВ
11.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
УГАРІТА»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч
06:10 Аталанта - Сассуоло.
Чемпіонат Італії
08:00 Огляд матчу «Туреччина Греція». Контрольна гра
08:10 Вест Гем - Гаддерсфілд.
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Олександрія - Динамо.
Чемпіонат України
11:10 Battle Cyber Коментаторів. 5
епізод
12:10 Туреччина - Греція.
Контрольна гра
13:55 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України
16:00 СПАЛ - Мілан. Чемпіонат
Італії
17:50 Журнал Ліги чемпіонів
18:20 Арсенал-Київ - Карпати.

17.15 Х/ф «ЖИТТЯ І МЕТА
СОБАКИ»
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

ФУТБОЛ-1
06:00 Тоттенгем - Ман Сіті. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
07:45, 19:45 Журнал Ліги
чемпіонів
08:15 Порту - Ліверпуль. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:20 Ман Сіті - Тоттенгем. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
12:10 Барселона - Ліверпуль.
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:55 Тоттенгем - Аякс. 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
16:00 Ліверпуль - Барселона.
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:50 Топ-матч
17:55 Аякс - Тоттенгем. 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

12.30 Х/ф «ОДИН НА
РІЗДВО»
14.00 4 весілля
17.15 Х/ф «САМ УДОМА 5:
СВЯТКОВЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
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

ФУТБОЛ-1
06:00 Огляд матчу «Туреччина
- Греція». Контрольна
гра
06:10 Маріуполь - Зоря.
Чемпіонат України
08:00, 12:40, 20:30 Топ-матч
08:10 Туреччина - Греція.
Контрольна гра
10:00, 15:40, 21:00 Футбол
NEWS
10:20 «Бомбардир» Є.
Селезньов. Прем’єра
10:50 Львів - Шахтар.
Чемпіонат України
12:55 Сампдорія - Ювентус.
Чемпіонат Італії
14:45 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
16:00, 19:40 «Ніч Ліги
чемпіонів»
17:30 Тоттенгем - Ліверпуль.
Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА

Чемпіонат України
20:10 Світ Прем’єр-Ліги. Чемпіонат
Англії
20:40 Рома - Парма. Чемпіонат
Італії
22:50 Маріуполь - Зоря. Чемпіонат
України

НТН

05.00 «Top Shop» 06.55 Х/ф
«НЕБИЛИЦІ ПРО ІВАНА» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЧОРНИЙ ПРИНЦ» 10.50, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.55 «Правда життя»
UA: РІВНЕ
13.30 «Речовий доказ» 14.45,
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00
«Легенди бандитської Одеси»
Новини 09.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 09.50 17.20 «Легенди карного
Д/ф «Аромати Чилі» 10.15 UA: розшуку» 18.20 «Таємниці світу»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВ НА
Фольк. Спогади 11.05
Ранковий гість 11.20, 21.20 Д/С АСФАЛЬТІ»
«Своя земля» 11.35, 13.40,
ЕСПРЕСО
21.50 Тема дня 12.40 Двоколісні
хроніки 12.50 М/с «Вруміз»
00.00, 06.00, 19.00, 20.20
14.05 «Розсекречена історія»
«Великий ефір Василя Зими»
15.00 Лекції. 100 років
02.00, 04.30, 08.05 «Студія Захід»
мистецтва за 100 хвилин 15.15 з Антоном Борковським 03.00,
РадіоДень «Модуль знань»
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
15.55 Лекції.100 років
Свобода» 03.30, 09.30
літератури за 100 хвилин 16.05 «Поліцейська хвиля» 04.00
Відкривай Україну 16.30 Д/ф
«Шустрова Live» 08.00
«Суперчуття» 17.15 Д/С
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
«Неповторна природа» 17.40
Україні» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
Д/ф «Мегаполіси» 18.05 Д/ф
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Морська кухня» 19.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
Головний випуск новин. Наживо Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
19.25 Тема дня. Наживо 19.50 12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
В Україні 20.15 Д/С
17.10, 18.15 «Коментар» 19.15
«Пліч-о-пліч» 20.30 Головний
«Еспресо: Дебати» 21.00
випуск новин. Повтор 20.50
Програма розслідувань «Схеми. Авторська програма «Ч/Б шоу»
22.00 «#Скандали_тижня» 23.00
Корупція в деталях» 22.15
«Вартові Еспресо» 23.30
«Букоголіки» 22.45 Лайфхак
«Мандруй своє»
українською

20:15 «Ніч Ліги чемпіонів»
21:45 LIVE. Тоттенгем Ліверпуль. Фінал. Ліга
чемпіонів УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 07.15 М/С
«Вруміз» 07.50 Світ навколо
08.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.30 Д/ф «Аромати
Іспанії» 09.55 Енеїда 10.50
UA:Фольк 11.40 «Хто в домі
хазяїн» 12.10 Д/С «Неповторна
природа» 12.35, 16.10 Лекції.
Українська література в іменах
12.45 Лайфхак українською
12.55 Радіодень. «Модуль
знань» 13.40 Тема дня 14.10
«Розсекречена історія» 15.00
Лекції. 100 років історії за 100
хвилин 15.15 Радіодень
«Книжкова лавка» 16.20
Візитівки Полтавщини, Карпат
16.35 Міжнародний турнір зі
спортивної гімнастики 17.10
Сильна доля 18.05 UA :Фольк
19.00 Головний випуск новин.
Наживо 19.15 «Суботня тема»
19.40 Д/С «Своя земля» 20.05
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 20.35 Д/С
«Мегаполіси» 21.00 Т/С «Дірк
Джентлі» 22.00 «Букоголіки»
22.25 «Музlove» з Любою
Морозовою

11.45 Т/с «Спецзагін «Кобра
11» (16+) 15.45 «Таємниці
кримінального світу» 16.50
«Таємниці світу» 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «СОЛДАТ
ІВАН БРОВКІН» 21.20 Х/ф
«ВІДЧИНІТЬ, ПОЛІЦІЯ!»
23.25 Х/ф «КОМІСОВАНИЙ»
(16+)

ЕСПРЕСО

00.00, 01.20 «Великий ефір
Василя Зими» 00.15, 13.30
«Еспресо: Дебати» 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 «Вартові Еспресо» 08.30
«Поліцейська хвиля» 09.00
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Мандруй
своє» 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
НОВИНИ 10.05 «PRO здоров’я» з
Іриною Коваль 12.10, 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
НТН
«Політичний МаринаД» 21.30
05.55 Х/ф «РОЗВІДНИКИ»
«Шустрова Live» 22.00 «Студія
07.25 Х/ф «ВІЧНИЙ ПОКЛИК» Захід» з Антоном Борковським

21:20 «Великий футбол»
23:00 Челсі - Арсенал. Фінал.
Ліга Європи УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Казки перевірені часом.
«Король Дроздобород» 08.10
М/С «Вруміз» 08.25 Наколо
світу 08.30 Ранкове шоу 09.30
Д/ф «Аромати Іспанії» 10.25
«Країна на смак» 10.55
UA:Фольк 11.40 «Хто в домі
хазяїн» 12.10 Д/С «Неповторна
природа» 12.35 Лекції.
Українська література в іменах
12.45 Українська читанка
12.55 Радіодень. «Модуль
знань» 13.40 Суботня тема
14.10 «Розсекречена історія»
15.00 Д/П «Богдан
Гаврилишин. Місія-Свобода»
15.50, 21.50 «Букоголіки»
16.20, 20.20 Візитівки
Полтавщини, Карпат 16.35
Міжнародний турнір зі
спортивної гімнастики 17.10
Сильна доля. Юркеш 18.05 UА
Фольк. Спогади 19.00 Д/С
«Своя земля» 19.15 Д/C
«Разом» 19.50 Д/С «Спільно»
20.30 Д/С «#ВУКРАЇНІ» 21.00
Т/С «Дірк Джентлі» 22.25
«Музlove» з Любою Морозовою
22.50 Світ навколо

НТН
05.30 «Top Shop» 06.00 Х/ф

«КАРУСЕЛЬ» 07.20 «Страх у
твоєму домі» 10.55 Х/ф
«СОЛДАТ ІВАН БРОВКІН»
12.35 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
ТІКАЄ ВІД ПОГОНІ» 14.10
Х/ф «ПОВОРОТИ ДОЛІ»
16.55 Х/ф «ВІДЧИНІТЬ,
ПОЛІЦІЯ!» 19.00 Х/ф «ХІД У
ВІДПОВІДЬ» 20.40 Х/ф
«БАНДИТИ» 23.00 Х/ф
«НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ»

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний МаринаД» 01.00,
06.30, 11.05, 18.05 «Суботній
політклуб» 02.00, 05.30, 21.00
«Вартові Еспресо» 02.30, 21.30
«#Скандали_тижня» 04.00
«Політклуб Віталія Портникова»
06.00, 23.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода
07.20 «Агро-Експрес» 07.30
«PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.30 «Мандруй своє»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 12.10, 14.05,
15.10, 16.05, 17.05 «Коментар»
13.05 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 16.30
«Шустрова Live» 19.00
«Еспресо: Дебати» 23.00
«Поліцейська хвиля»
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n Добра справа

n Ростіть здорові!

Фото Інни ШЕМЕТЮК.

ОДИНАДЦЯТЬ СОНЕЧОК —
ЧЕТВЕРО СИНІВ І СЕМЕРО ДОНЕЧОК
Саме стільки діток віком від двох місяців до чотирнадцяти років
у родині Сергія та Віри Клеців із Маневичів (на фото)
Фото Сергія ГУСЕНКА.

Сергій ГУСЕНКО

іра Віталіївна родом із Підцаревичів. Виховувалась
у невеликій сім’ї, мала
двох менших братів із чималою різницею у роках.
— А в маминих і татових братів та сестер —
великі родини, тож я там
і проводила весь час,
а додому ходила лише
ночувати, —
пригадує
жінка. — І хоча у мене
було всього вдосталь,
а в них не завжди було
чим поласувати, там почувалась набагато краще. Мріяла вийти заміж
і теж мати велику родину. Моя мама народила
лише трьох дітей, тому
вважала себе трохи обділеною.
Після школи Віра
подалася в Маневичі,
де працювала буфетницею в районній лікарні,
і там зустріла свою долю.
Її обранець — Сергій
Клець — наймолодший
серед одинадцяти дітей. Різниця між ним
і старшим братом — сімнадцять років. З приємністю згадує мамину
розповідь, що коли бува
залишався вдома сам,
то не хотів без братів
і сестер обідати. Сергій здобув спеціальність
столяра у Маневицькому
СПТУ № 28. А з Вірою познайомилися в молитовному будинку. З розмахом, аж на чотири сотні
гостей, зіграли весілля
у Підцаревичах, запросили всіх із релігійної
громади.
Спершу
молодята
мешкали на квартирі
в Маневичах, паралельно будувались. А через
п’ять років із чотирма
дітьми вже перейшли
в новобудову.
— Хоча завжди мріяла про багатодітну сім’ю,
не думала, що матиму
аж одинадцять. Проте
не скажу, що мені надто важко, — усміхається
Віра Віталіївна.
Першою в подружжя народилася донька
Вікторія, потім на світ
з’явився Марк, далі —
Ірина,
Аня,
Віталик

Ось такий спогад залишать про себе
одинадцятикласники 2019 року.
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Тепер зупинка
у Пнівному —
як писанка
Подбали про це цьогорічні випускники
Пнівненської ЗОШ Камінь-Каширського
району, котрі долучилися до акції
«Благоустрій села»
Іванна ШЕМЕТЮК

ні декоратори зобразили на стінах
автобусної зупинки тризуб, обвитий
жовто-блакитною стрічкою, пшеничні колоски та калину, а всередині будівлі — різнокольорову мапу України. Крім того,
тішить око мальовниче українське село з ши-

Ю
«Наші хлопчики й дівчатка — Боже благословення і справжнє багатство».

з дерева. Мама ж чимало
часу проводить на кухні,
адже тричі на день треба
щось поставити на стіл.
До усіх покупок Клеці
теж підходять раціонально: якщо потрібно придбати щось вартісне, відкладають, поки не буде
потрібної суми. Та й родичі з-за кордону суттєво допомагали сім’ї
з одягом, особливо коли
ті будувались. Не забувають Клеці й про відпочинок, адже це можливість
побути всім разом і краще пізнати своїх дітей.
Люблять бувати на природі: в дубовій посадці
(дубині) за Маневичами,
їздити на озеро, кілька
років тому мандрували
по Закарпаттю.
— Наші діти народжені в Маневичах. У пологовому будинку всі мене
знають і кожен раз радо
зустрічають, — каже Віра
Клець. — Для мене мої
хлопчики й дівчатка —
Боже
благословення.
Вони — наше багатство.
Щодня Клеці розпочинають і закінчують
свій день спільною молитвою, в якій дякують
Всевишньому за усе, що
їм посилає, просять здоров’я та злагоди в родині. n

У пологовому будинку всі мене
« —знають
і кожен раз радо зустрічають, —
каже Віра Клець.
»
і Діма. Вони після школи
допомагають
батькам
доглядати менших — Діану, Авеніра, Соломію.
Найбільше турботи потребують дворічна Ліда
та двомісячна Каміла.
У Клеців просторий
і комфортабельний будинок. Мають три санвузли,
у підвалі — ще одна кухня та сауна з душовою.
Є зал і чотири спальні.
Хлопці проживають учотирьох у кімнаті, і дівчатка займають дві.
— Вистачає місця
і на уроки, і на заняття
музикою, — долучається до розмови голова
сімейства пан Сергій. —
Звісно, коли всі посходяться, то трохи гамірно,
але ж то діти і це для них
природно.
П’ятеро старших відвідують музичну школу,
окремі вже мають певні здобутки. Марк, який
опановує кларнет, ще й
грає у духовому оркестрі
молитовного
будинку.
Усім батьки придбали
музичні інструменти.
— Обов’язок п’ятьох

старших — чергувати в будинку. Стежити,
щоб усі заправляли ліжка, складали свої речі.
Звісно, це не завжди хочеться робити, але все ж
намагаються, — розповідає пан Сергій.
— Коли бачила, що
діти без особливого бажання ставились до чергувань, за порадою подруги
запропонувала
тягнути жеребки, тож
кому де випаде, той там
і прибирає. Це додавало
запалу. Та й пробуємо
з ними по-всякому — аби
й нам допомагали, і щоб
їм було цікаво, — додає
мама.
Усі діти різні. Хтось
балакучий, хтось мовчазний, хтось енергійніший і вразливіший, інший
спокійно сприймає все.
Є тут і модники, є охочі
готувати, прибирати, але
всі огорнуті батьківською
любов’ю.
Сергій
Васильович
працює кочегаром у дитсадку, виготовляє на замовлення у власній столярній майстерні вироби
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