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n Ніхто, крім тебе
Фото Катерини ЗУБЧУК.

У виконанні віртуоза особливо зворушливо звучить «Балада
про скрипку» на вірші Василя Гея.

Понад 700 пісень написав
Микола Гапонюк із села Лички
Ківерцівського району
с. 16

»

Вітаємо!

2 червня
червн 80-річний ювілей святкуватиме
кува
ати
т ме дорога мама, любляча
бабуся,
прабабуся, жителька села
бабуся
ся, п
Маньків
Манькі
ків
в Локачинського району
Марія Петрівна
ШУБА.
Осипаються дні
Ос
пелюстками,
Непомітно спливають
Н
роки.
Не сумуйте,
гордіться літами,
Бо не марно
прожиті вони.
Нехай Господь
вас не залишить
І Матір Божа береже,
Ангел, ваш охоронець,
Столітній ювілей вам принесе.
Низько вклоняємось і дякуємо
вам, мамо, за мудрість, приклад
матері. Хай кожен день повнитьм
ся душевним спокоєм, щасливого
сьогодні та радісного завтра. Неххай Господь пошле благословення,
здоров’я й сил дарують усі святі.
з
З великою повагою,
шаною та любов’ю син, дочки,
невістка, зяті, внуки, правнуки,
вся велика родина.

Перехожі ще довго дивляться їм услід, бо побачили справжнє кохання.

«Я ВІДГАНЯЛА ДУМКУ,
ЩО ПОДОБАЮСЯ СЕРГІЄВІ,
ЩОБ ПОТІМ НЕ БУЛО БОЛЯЧЕ…»
А виявилося — їхні почуття взаємні
с. 8—9
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Читайте
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24 години
поспіль
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Погляд
Алла ЛІСОВА,
редактор відділу
економіки «Газети Волинь»

ЧЕРВОНОГРАДСЬКІ
ГІРНИКИ
ПЕРЕБУВАЮТЬ
«В СР*ЦІ».
А ДЕ НОВОВОЛИНСЬКІ?
Вчора представники шахтарських профспілок
міста Червонограда, що на Львівщині,
записали відеозвернення до президента
Володимира Зеленського під «влучним»
меседжем «Ми в ср*ці». В ньому повідомляють
про надзвичайно складну ситуацію
на ДП «Львіввугілля»
очаток
публічному зверненню
до новоспеченого
гаранта Конституції дав
керівник Регіонального
об’єднання
незалежних профспілок України Червонограда, якого
підтримали голова НПГ
шахти «Степова» та інші
троє активістів, котрі
не назвалися. Гірники
скаржилися на постійну
затримку виплат заробітної плати та відсутність
збуту вугілля, через що
вони опинилися у повній
депресії.
Відразу
подумала:
«А де ж «перебувають»
волинські гірники?» Голова Волинського теркому
профспілки працівників
вугільної промисловості
Юрій Калістратов сказав, що зараз ситуація
у сусідів справді невтішна. Чому? По-перше,
вони краще працюють,
а результат мають гірший. Якщо з двох діючих на Волині шахт
«Бужанська» практично
не дає вугілля, то червоноградські
копальні
його вже відвантажити на більш як 240 млн
гривень на «Центренерго» (одне з найбільших
сучасних
підприємств
електроенергетичної галузі країни), а гроші звідти не надходять. На нововолинських
гірничих
підприємствах
менша
заборгованість із зарплати — на 9-й «закрили»
90 відсотків березневого заробітку, на «Бужанській» — 73. Виходить,
Міністерство
енергетики та вугільної промисловості до волинян
більш прихильне? Щодо
перспектив, то у «волинському тунелі» горить примарний вогник,
на відміну від червоноградців, у яких вугільні
підприємства економічно сильніші.
Категоричніше з цього приводу висловився
директор ДП «Передпускова дирекція шахти
№ 10 «Нововолинська»
Григорій Бар, який змалював плачевну картину
нової копальні. «Відповідальність за те, що ми
фактично перебуваємо

П

в ямі, що за тридцять років не спромоглися її збудувати, лежить на всіх,
хто був при владі. 10та шахта — це біль і сором», — підкреслив він.
За його словами, настав
час приймати кардинальне рішення про подальшу
долю шахт і їхнього довгобуду зокрема.
Шахти
на
себе
не заробляють, а лише
проїдають
виділене
державою. Технічне переоснащення
зовсім
не проводиться. Вугільною галуззю ніхто не займається.
Стосовно
«десятки», то зараз розійшлися всі учасники виробництва — фактично
нема ані генпідрядника,
ані замовника, котрі б
володіли фінансовими
і людськими ресурсами. На підприємстві все
руйнується, приходить
у непридатність, частина обладнання потребує
заміни, бо вже минули
строки його експлуатації. Контроль за технічним станом на підземці
здійснює лише ДП «Передпускова дирекція»,
яка працює фактично
на ентузіазмі. Зараз
очікують
надходження
останніх п’яти мільйонів
гривень із запланованих
25. Додаткові обіцяні
44 млн грн невідомо коли
чекати. Бюджетний комітет вони вже «пройшли»,
зволікають у Мінфіні,
де мають затвердити
паспорт бюджетної програми. Такий-от складний механізм розподілу
державних коштів. Шахтарі це повинні розуміти. І терпеливо чекати.
Можуть написати і своє
відеозвернення…

P. S. Вночі 29 травня
на шахті «Лісова»
ДП «Львіввугілля»
у селі Сілець Сокальського району
Львівської області стався обвал
породи, в результаті чого загинуло
двоє гірників. На
місці аварії вчора
побував президент
Володимир Зеленський. n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Добра справа

ВОЛИНСЬКИЙ «БУДИНОК ЩАСТЯ» —
ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ
Цього року розпочне
свою роботу унікальний
медичний заклад —
Волинський обласний
перинатальний центр.
Медична установа,
на зведення якої були
витрачені мільйони
гривень, планує приймати
молодих мам не лише
з Волині, а й зі всієї України.
У своїй роботі заклад
поєднає найсучасніші
медичні практики
та технології, щоб уберегти
якомога більше маленьких
життів.
Аби поспілкуватися
з керівництвом центру
про існуючі проблеми
та можливі шляхи їх
вирішення, до закладу
з робочим візитом
завітали голова облради
Ігор Палиця і його радник
та голова правління Фонду
«Тільки разом» Олександр
Товстенюк
Юлія ТЕРПЕЛЮК

ведення центру розпочалося ще в далекому
2001 році. Потім через
фінансові труднощі будівництво медзакладу призупинилося. Починаючи з 2015-го
завдяки ініціативам Ігоря Палиці фінансування відновилося. Зокрема, у 2017-му після
особистих перемовин голови
облради з прем’єр-міністром
на потреби центру з держбюджету надійшло 45 млн грн. Уже
наступного року знову ж таки
завдяки особистому зверненню Ігоря Палиці до фонду Віктора Пінчука перинатальний
центр отримав сучасну апаратуру на загальну суму 6,5 млн
грн.
На останній сесії облради
16 травня 2019 року депутати підтримали чергову ініціативу Ігоря Петровича Палиці
і виділили 22 млн грн. на придбання медичного обладнання
та устаткування для центру.
На сьогодні заклад майже
готовий до роботи, але поки
немає акредитації, то дата його
відкриття — невідома. Але віриться, що мільйонний проект,
до реалізації якого Ігор Палиця
та депутати-укропівці доклали
чимало сил, виправдає себе.
У сучасному центрі — 11 пологових залів, два з яких мають
окремі виходи і слугуватимуть
для пацієнтів з інфекціями. В палатах усе продумано до дрібниць — ліжка-трансформери

З

Фото прес-служби Фонду «Тільки разом».
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Ірина Горавська — Ігорю Палиці: «Дякуємо за щиру турботу
про мам та їхніх малюків».

хочемо створити
« Ми
атмосферу любові
й добра, щоб люди
приходили до нас
не як у лікарню,
а як у заклад,
де їм нададуть
допомогу, аби вони
могли вийти звідси
щасливими.

»

оснащені пультами регулювання положень, над ними — консолі з повітрям та необхідними газами. В пологових залах,
операційних та реанімаційних
палатах встановлені повністю
герметичні системи «Чисті приміщення», в які очищене повітря подається через спеціальні
установки. В.о. гендиректора
центру Ірина Горавська зазначає, що обладнання, яке встановлене в перинатальному центрі, і за кордоном є не скрізь.
«Єдине, що хотілось би,
поставити невеликі комоди
і холодильники в післяпологових палатах, адже рідні породіллі перебуватимуть деякий
час із нею. Також потрібні м’які
крісла для медсестер в реанімаційні. Для цього шукаємо
спонсорів, охочих допомогти», — розповідає пані Ірина.
Лікарі поміж собою називають центр «Будинком щастя», адже позиціонують його
не як медичну установу, а комфортний заклад із високими
медичними стандартами. Аби
Р

ТЕРМІНОВО, ДО КІНЦЯ
МІСЯЦЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ:
бетоняра,
електрозварника,
водія
на автокран ГЯ.
Вахтовий метод –
15 днів через 15.
Доїзд до роботи.
Тел.: 0509770080,
0332-78-24-08.
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Палати центру оснащені
надсучасною технікою.

створити гарні умови пацієнтам та прикрасити приміщення
за підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» холи закладу
задекорували. На стінах з’явилися ніжні кульбабки, мальви,
над якими літають метелики
та пташки. Також за підтримки
фонду планується встановлення сучасної реєстратури з електронним документообігом.
«Ми хочемо створити атмосферу любові й добра, щоб люди
приходили до нас не як у лікарню, а як у заклад, де їм нададуть
допомогу, аби вони могли вийти
звідси щасливими. Такої кількості усмішок, як у пологових
будинках і перинатальних центрах, напевне, немає ніде», —
каже Ірина Горавська.
Найбільшою
проблемою
сьогодні для закладу є кадрове питання. Адже саме мізерна
заробітна плата лікарів не дає
змоги укомплектувати штат
центру професійними фахівцями. Але сподіваємося, що
і це питання незабаром буде
вирішене. n

А

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.

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на
замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні. Вироби
з дерева під замовлення.
Доставка.
Тел.: 0976492371,
0991813332.

РІДНИЙ КРАЙ
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Сонце (схід — 5.11, захід — 21.22, тривалість дня —
16.11).
Місяць у Овні, Тельці.
26– 27 дні Місяця.
Іменинники: Федот, Андрій, Юлія, Уляна, Клавдія.

Фото Новости.in.ua.

Доброго дня
вам, люди!

1 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.11, захід — 21.22, тривалість дня —
16.11).
Місяць у Тельці. 27–28 дні
Місяця.
Іменинники: Сергій, Дмитро, Анастасія.

Фото Руслана ШПОТИ.

«Коли сміються діти»
Дитячий сміх наповнює радістю кожне серце.
Веселі й бешкетливі, дивакуваті й кумедні,
а іноді не за віком серйозні, вони наповнюють
життя змістом, приємними турботами

2 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.09, захід — 21.24, тривалість дня —
16.15).
Місяць у Тельці, Близнятах. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Олексій, Тимофій, Микита.

Людмила ВЛАСЮК

Здається, що крізь дитячі очі дивляться їхні
душі — чисті й невинні. Це закономірно, що
обов’язок дорослих — у всьому їх підтримувати і допомагати. Але якщо уважно придивитися
до дітлахів, то ми зрозуміємо, що і вони можуть
багато чого навчити нас. Щирості та прямолінійності, не соромитися і не приховувати власних почуттів. Вони вміють радіти життю, бо у кожному дні
вбачають нові можливості і сприймають цей світ
з усмішкою. Про це й пише у своєму вірші Грицько
Чубай:
Діти не вміють сміятись заздрісно,
Крізь сльози сміятися і від злості.
Діти завжди сміються радісно.
І їм заздрять дорослі.
Повно щирості в тому сміхові,
Повно сонця розлитого,
Повно пролісків, повно втіхи
І ще чогось невідкритого.
Все робіть по-дорослому,
Тільки смійтеся по-дитячому!

3 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.09, захід — 21.25, тривалість дня —
16.16).
Місяць
у
Близнятах.
29– 30–1 дні Місяця.
Іменинники: Костянтин,
Олена, Михайло, Ярослав, Кирило.
4 ЧЕРВНЯ

n Прогноз погоди

«І неба ниточка
німа вже
зачепилася
за червень»
Так зворушливо поет Микола
Вінграновський описує початок літа

Випускники
Колківського училища,
відгукніться!
Зустріч з одногрупниками — це чудова можливість
побачити своїх студентських друзів, провести час
у приємному спілкуванні та згадати роки юності
Випускників 12-ї групи Колківського ССПТУ-4 1984 року
випуску чекають на зустріч. Захід запланували на 15 червня. Початок о 10.00. За 35 літ доля кожного з них склалася
по-різному, розлетілися вони в різні куточки. І яка це радість на деякий час знову повернутись у роки своєї юності,
у рідні стіни навчального закладу.
«Запрошуємо всіх поринути у приємні спогади, які
єднають і збирають у своєрідне коло тих, хто отримав
тут путівку в життя», — закликають організатори.
За детальнішою інформацією звертатись
до Олексія Хом’яка (050 0835346, 067 7567553)
та Сергія Гонтара (097 9534917).

n Золоті слова
«Ніщо не замінить старої дружби. Роки
не додають друзів, вони їх забирають,
розводять різними дорогами, час
випробовує дружбу на розрив, на втому,
на вірність. Коло друзів вужчає, але немає
нікого дорожчого за тих, хто залишається».
Еpix Марія РЕМАРК,
німецький письменник.

Сонце (схід — 5.09, захід — 21.25, тривалість дня —
16.16).
Місяць у Близнятах, Раку.
1–2 дні Місяця.
Іменинники: Софія, Данило, Макар, Захар.

Батьки цих юних футболістів із Маневиччини пройшли пекло
війни, тому їхня усмішка — найцінніша.
Р

«Шукайте себе на фото і приїжджайте!»
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За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Алли Адамської, 31 травня —
мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер північний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі 8–13 градусів тепла, вдень — 17–
22 вище нуля. 1 червня — мінлива
хмарність, без істотних опадів. Вітер
північно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — плюс
8–13, вдень — 19–24 з позначкою
«плюс». 2-го — мінлива хмарність,
удень місцями короткочасний дощ,
гроза. Вітер східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 11–
16 градусів тепла, вдень — 20–25 вище
нуля. 3-го, 4-го — мінлива хмарність,
без істотних опадів. Вітер східний,
5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 11–16 градусів тепла,
вдень — 20–25 із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 31 травня було
2018 року — плюс 29, найхолодніше —
1990-го — 4 градуси тепла.
Хмарна погода 31 травня протримається в Рівному увесь день. Без
опадів. Температура повітря — плюс
15–21. 1 червня — 12–23, 2-го — 15–
25, 3-го, 4-го — 16–25 грарадусів тепла.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.

Тел. 72–38–94.
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n Професіонали
Фото прес-служби Волинського ОУЛМГ.

Рекреаційні пункти в лісах Любешівщини вже давно стали улюбленим місцем відпочинку.

Вихованці Любешівського шкільного лісництва перші помічники та опора у майбутньому.

ОДИН ЛІСГОСП — ДОБРЕ, ДВА — ВИГІДНО:
ЯК ЛЮБЕШІВСЬКІ ЛІСІВНИКИ ПРАЦЮЮТЬ
НА ГРОМАДУ
Тутешні озера і болота у зелених оазах є справжньою перлиною нашого краю,
його візитівкою в Україні. Тут — особлива магія. Але ліс для наших краян —
не просто зелені насадження. Це і прихисток, і годувальник
Петро МАКАРУК

к і годиться для великого господарства,
яким, без сумніву, є лісове, йому потрібні люди, які
будуть про нього дбати, робити все, щоб воно приносило користь громаді. Такими є
лісівники, які працюють у місцевих державних лісгоспах.
На території Любешівського
району функціонують два підприємства — Любешівський
лісгосп та «Любешівагроліс»,
до яких часто звертаються
по допомогу.
Далеко за прикладом
ходити не треба. Нещодавно
багато жителів району взяли
участь в акції «Майбутнє лісу
в твоїх руках». Учителі, лікарі,
працівники центру зайнятості та інших установ садили
дерева. Позитив цієї акції
не лише в озелененні, а й
у тому, що люди на власні очі
змогли пересвідчитися: ліс
не лише рубають, а й відновлюють. Цікаво, що минулоріч насадження проведено
на площі понад 180 гектарів,
на що витрачено майже
1,5 мільйона гривень.
Лісівники навчають дбайливого ставлення до природи
і молодь. До того ж, використовують для цього різні
способи, один із найефективніших — шкільні
лісництва. Для прикладу: на базі Любешівського
лісгоспу працюють 2 таких
лісництва — Підкормільське
та Любешівське. Їхні вихованці є надійними помічниками
лісівників у повсякденних
справах — заготівлі насіння,
роботі у лісовому розсаднику, що на території Дольського лісництва.
Цікаво, що 16 січня
у Люб’язькій ЗОШ І–ІІІ ст.
започатковано нове учнівське лісництво. Воно
діятиме на базі ДП «СЛАП

району. Вгледівши таку новинку у сусідніх селах, жителі
Любешівщини раз по раз
звертаються з проханням
встановити екозупинки — лісівники не відмовляють.
Ще одним важливим
напрямком їхньої роботи є
боротьба з браконьєрами.
Загалом, у Любешівському
лісгоспі охорону і захист
майна здійснює державна
лісова охорона, яка налічує
майже шість десятків працівників. Спільно з національною поліцією вони змушені
оберігати ліс від бурштинокопачів, що нещадно винищують зелені насадження.
Усі ми розуміємо, наскільки
це важка і невдячна робота,

Я

Контора Залізницького лісництва державного підприємства
«Любешівське лісомисливське господарство».

зарплата
« Середня
у лісових

волинськими лісівниками
збудовано і відремонтовано
83 км дорожнього полотна.
Не відстають у цій справі
і любешівські працівники
галузі. Наприклад, за минулий рік Любешівським
лісгоспом було збудовано
4,7 км лісових автомобільних
доріг та проведено поточний
ремонт протяжністю 1,2 км,
на що витрачено понад
900 тисяч гривень.
Варто наголосити й
на тому, що саме вони
почали першими на Волині облаштовувати зупинки
на автошляхах. Згодом такий
важливий соціальний проект,
ініційований начальником
Волинського ОУЛМГ Олександром Кватирком, підтримали й в інших куточках
області. Одну з таких зупинок
лісівники поставили біля ДП
«СЛАП «Любешівагроліс».
Продовжили хороший почин
й у місцевій райраді. Зупинки
з’явилися в Березичах, Підкорміллі, Проході, Дольську
та інших населених пунктах

господарствах
Любешівського
району становить
близько 10 тисяч
гривень.

«Любешівагроліс». Директор
Віктор Симонович уже видав
розпорядження про пошиття
спеціальної форми всім юним
лісівникам.

Віктор
« Директор
Симонович
уже видав
розпорядження
про пошиття
спеціальної
форми всім юним
лісівникам.

»

Жителі нашого краю
мають можливість наочно
переконатися у ще одному
напрямку роботи лісівників — відновленні та створенні доріг. Загалом же,
лісові дороги, окрім свого
основного призначення, є
хорошим подарунком для
місцевих жителів, адже часто
сполучають між собою села,
а отже — ними користуються
всі краяни. Лише за 2018 рік

»

однак уявляємо, що було б
на місці лісу, якби вона не велася.
Уміють любешівські трудівники облаштовувати і місцини для відпочинку. На щастя, природа краю дуже
сприятлива для цього. Варто
лише згадати знані в Україні
та за її межами каскади озер
Люб’язь і Скорінь, або ж національний природний парк
«Прип’ять — Стохід».
Не обминають працівники
галузі й соціальної сфери.
Так у Березичах протягом
минулого року встановили
зупинку та дитячий майданчик на території церкви.
Лісівники надали допомогу
в ремонті пожежного депо
в Дольській сільській раді,
облаштували дерев’яну

бесідку у місцевому відділку поліції. У минулому
році лісгосп виділив круглу
деревину для відновлення
житлового будинку та двох
господарських споруд, які
були знищені пожежею
на території Люб’язівської
сільської ради.
Активно працювати у перерахованих вище напрямках
лісгоспам дає можливість
фінансова стабільність на цих
державних підприємствах.
ДП «Любешівське лісомисливське господарство» є
одним із найбільших наповнювачів місцевого бюджету.
За минулий рік ним сплачено
понад 4 мільйони 601 тисячу гривень до місцевого
бюджету, а «Любешівагролісом» — майже 4 мільйони
150 тисяч гривень. Цьогорічні
показники теж суттєві: за чотири місяці нинішнього року
«Любешівагроліс» відрахував
понад 1,5 мільйона, а Любешівське лісомисливське господарство — понад 1 мільйон
900 тисяч податків до бюджету громади.
До того ж лісгоспи дають
заробіток близько тисячі
наших земляків. Тобто, як мінімум тисяча наших краян
мають можливість не працювати «на пана» за кордоном,
а жити і заробляти поряд
зі своїми сім’ями. До слова,
середня зарплата у лісових господарствах району
становить близько 10 тисяч
гривень. Хорошим бонусом до цієї суми є соціальні
гарантії.
Тож ліс є справжнім годувальником для більшості
земляків. Але, зважаючи
на останні реалії галузі, коли
все частіше говорять про
приватного власника лісу,
працівникам галузі потрібна
реальна підтримка. Можна
тільки уявити, як господарюватиме приватник: чи
думатиме він про матеріальну допомогу для нужденних, чи будуватиме дитячі
майданчики і допомагатиме
необхідними матеріалами?
Зрештою, де гарантії, що такий власник буде боротися
проти видобутку бурштину,
а не сам його очолить?
Цікаво: що було б, якби
зникли і держлісгоспи,
і результати їхньої роботи,
про які ми писали вище?
Питання риторичне, і кожен
краянин знає на нього відповідь. n
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n О часи! О звичаї!

n Пульс дня

ДЛЯ 12-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПІЩАНА
ЗЕМЛЯНКА СТАЛА МОГИЛОЮ

КАШТАН ЗНАЄ,
ВІД КОГО ЛЕТЯТЬ ГРАНАТИ?

Про трагічний випадок, який стався в одному із сіл
Рокитнівського району, правоохоронцям повідомила
місцева фельдшерка, котра констатувала смерть дитини
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Вдруге за півтора року на подвір’я
одвір’я
рівненського забудовника
кинули розривний снаряд.
Вибухом, підозрюють
правоохоронці, хотіли лише
е
«передати привіт». І очевидно,
но, що
пан Каштан знає, від кого, проте
співпрацювати зі слідством не хоче
Левко ЗАБРІДНИЙ

раната
вибухнула
близько 1-ї години ночі
21 травня на даху двоповерхового будинку Олега
Каштана на вулиці Бориса
Степанишина. На той час
у помешканні, окрім господаря, було ще четверо
осіб. А на подвір’ї та на вулиці працювали охоронці
бізнесмена. Міцний дах
будинку стримав вибух,
тож осколки не потрапили
всередину і ніхто з людей,
на щастя, не постраждав.
Правоохоронці ще визначають, звідки прилетів вибуховий пристрій
та як того, хто його кидав,
не помітили охоронці (між
іншим, колишні працівники силових структур).
Наразі лише відомо, що
зажбурити бойову гранату (а це — не камінець кинути) через високий паркан на дах будинку могла
лише людина, яка доволі
професійно вміє поводитися зі зброєю. Вилучені
осколки поліція відправила
для проведення експерти-

Г
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зи і відкрила провадження
за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
«Хуліганів», найімовірніше, не знайдуть. Так, досі
не розкрито злочин січня

А,
А як наголошує правоохоправоохо
ронець, нерозкриті злочини — лише загроза для
самих «мовчазних» потерпілих. Адже навіть якщо
злочинці хотіли «попереди-

злочини — лише загроза
« Нерозкриті
для самих «мовчазних» потерпілих.
2018 року, коли ще одна
граната РГД-5 розірвалася
на подвір’ї пана Каштана.
Як зазначив начальник міського відділу поліції Василь
Зелінський, поліція зібрала
чимало фактів і має підозри
щодо винуватців злочину,
проте працює «в односторонньому зв’язку» — пан
Каштан відмовляється взаємодіяти зі слідчими.
За словами Василя Зелінського, на Рівненщині
поширена практика, що
люди, котрим кидали гранати, не хочуть «розкривати частину свого життя»,
з якою пов’язані вибухи.

лідчо-оперативна група, за інформацією відділу комунікації поліції Рівненської області, на місці події встановила, що
після занять у школі двоє братів-близнюків пішли гратися
на піщану копанку за 200 метрів від будинку. Згодом один із них
пішов додому допомогти матері по господарству, а другий продовжив викопувати невеличку землянку. В ямі завглибшки близько двох метрів стався зсув піску, під вагою якого підліток загинув.
Брат захвилювався через тривалу його відсутність і повернувся
до копанки. Зрозумівши, що сталося, почав відкопувати хлопця
та покликав на допомогу дорослих.
Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала
внаслідок асфіксії, зокрема стиснення грудної клітки та живота
піском при обвалі. Потерпілий виховувався у повноцінній та благополучній сім’ї. У батьків нині підростає ще п’ятеро дітей. n

»

ти» чи залякати, а не вбити чи поранити, наступного
разу вони можуть «промахнутися». Тим паче, напади на пана Каштана часті.
Йому не лише кидали гранати, а й спалювали офіс
на вулиці Михайла Драгоманова у лютому 2018 року.
Торішній вибух та підпал
пов’язували з розбірками
на будівельному ринку міста, бо ж земель у Рівному
для забудови все меншає,
а охочих заробляти на цьому бізнесі є достатньо.
А ось цьогорічний, подейкують, уже може бути причетний до політики. n

УБИВ ГОСТЯ І ЗАКОПАВ ТІЛО
НА ПОДВІР’Ї
До поліції Рівного звернулася 36-річна жителька села Гайки
Радивилівського району і повідомила, що декілька днів тому
її 35-літній брат пішов із дому і не повернувся
Тетяна МИТРОФАНЮК

а місце події виїхала
слідчо-оперативна група Радивилівського відділення та поліцейські області.
Правоохоронці, за інформацією
відділу комунікації відомства,
встановили, що пізно ввечері
17 травня житель Гайків навідався в гості до 40-річного знайомого у сусіднє село Ситне.
Разом сіли випивати, а згодом
між чоловіками виник конфлікт,

Н

під час якого господар обухом
сокири двічі вдарив гостя по голові. Коли ж зрозумів, що той
не подає ознак життя, вкинув
тіло в яму на присадибній ділянці, присипав землею і прикрив
гіллям.
Поліцейські затримали підозрюваного в умисному вбивстві та помістили до ізолятора.
Слідчі підготували клопотання
до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. n

АРСЕНАЛ — У ПІДВАЛІ ЖИТЛОВОГО
БУДИНКУ
Криміналісти Луцького відділу поліції спільно з управлінням
карного розшуку поліції Волині викрили в незаконному поводженні
з боєприпасами 29-річного жителя Харківської області
Віктор ГОМОЛЬ

Р Е К Л А М А

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
lпрофесора-завідувача кафедри прикладної
лінгвістики, доктора
філологічних наук, професора;
lдекана факультету
культури і мистецтв,
доктора або кандидата
мистецтвознавства,
професора або доцента;
lдекана хімічного факультету, доктора хімічних наук або кандидата
хімічних наук, професора або доцента.
Термін конкурсу —
два місяці, подання
документів — місяць
від дня опублікування
оголошення.
м. Луцьк,
просп. Волі, 13,
каб. 123
(відділ кадрів).
Тел. (0332) 244169.
(Примітка: університет
житлом не забезпечує)

равоохоронці встановили, що зловмисник привіз і зберігав небезпечні предмети в підвальному приміщенні одного
із житлових будинків обласного центру. Під час огляду місця схованки виявили пакунок із п’ятьма гранатами РГД-5 та запалами до них, а також майже 300 патронів різного калібру.
На місце події прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції області. Вони належним чином вилучили боєприпаси
та транспортували їх до спеціального місця зберігання. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від
трьох до семи років. n
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ПІДТРИМАЙМО ВОЛИНСЬКУ РОДИНУ,
ГЛАВА ЯКОЇ ПОНАД 4 РОКИ В КОМІ
«Медицина безсила, а я мушу бути сильною, щоб піклуватися
про Івана» — під таким заголовком 18 квітня цього року
в газеті «Волинь» було надруковано розповідь про Людмилу
Курило із села Маньків Локачинського району. Понад 4 роки
тому жінка почула від лікарів слова: «Ми нічим більше
не можемо допомогти вашому чоловікові»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

окалічений в автомобільній аварії глава сім’ї
не може самостійно дихати, харчуватися, випорожнятися… І Людмилі Миколаївні,
кухарю за спеціальністю, довелося самотужки опановувати
різні медичні процедури, секрети догляду, реабілітації хворого.
А жінка й сама має інвалідність
у зв’язку з невиліковною недугою — хворобою Бехтерева —
і потребує постійного лікування.
На жаль, на медикаменти і засоби догляду за хворим пенсій
не вистачає.
Історія про вірність і само-

П

відданість дружини зворушила наших читачів, і багато хто
вирішив підтримати цю родину. Однак люди телефонують
і повідомляють, що переказати гроші на вказаний картковий рахунок їм не вдається.
Як з’ясувалося, поки матеріал
готувався до друку, Людмилі
Миколаївні довелося поміняти
картку на нову.
Тож тепер кошти на ліки
й засоби догляду для чоловіка, який уже чотири роки
в комі, можна перерахувати
на картку ПриватБанку на ім’я
Людмили Миколаївни Курило
№ 5168757389675580.
Тел. 096 7799166. n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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«Це важко назвати
перемогою, та все ж
протестували немарно»

Андрія Покровського вважають
достойним, щоб представляти Луцьк
у Верховній Раді України

Так сказав у телефонній розмові голова
Пнівненської сільської ради КаміньКаширського району Сергій Ковальчук
з приводу результатів акції його
односельчан

На ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» обговорили можливі
кандидатури у народні депутати від обласного центру Волині

Катерина ЗУБЧУК

Віктор ПЕТРИК

е сталося під час прямого
ефіру на «12 каналі» 23 травня. Так, ведуча озвучила, що
Луцьком активно ширяться чутки,
нібито засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський (на фото) може стати
кандидатом у народні депутати,
і попросила спростувати або підтвердити це політолога та співзасновника цієї громадської організації Михайла Находа.
«Я не можу давати відповідь
за Андрія Покровського. Гадаю,
він сам це зробить. Але те, що
багато хто думає, що він повинен балотуватися, і вважає його
лідером виборчих перегонів, —
на це є всі передумови», — переконаний Михайло Наход.

Ц

Політолог також додав, що Покровський є одним із найактивніших у Луцькій міській раді.
«Через те, що він опозиційний
політик, йому не до кінця вдається реалізувати свої депутатські
ініціативи. До того ж є відомим
меценатом, благодійником, тому
природно, що його вважають
достойним кандидатом на те,
щоб бути обраним у Луцьку народним депутатом і представляти лучан у Верховній Раді.
Але це рішення має прийняти
особисто він», — додав політолог.
Зокрема, зауважив, що буде
досить висока конкуренція
і в Луцьку, і в інших
виборчих округах. У кожному

з п’яти волинських округів буде
2–3 кандидати-фаворити, які реально претендуватимуть на мандати.
«Решта претендентів використовуватимуть виборчу кампанію для досягнення тих чи
інших
своїх
політичних цілей», — зазначив Михайло
Наход. n

хто думає, що він повинен
« Багато
балотуватися, і вважає
його лідером виборчих
перегонів.
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»

агадаємо, що жителі Пнівного на минулому
тижні перекривали дорогу в селі, яка веде
із Седлища Любешівського району до Каменя-Каширського. А в понеділок, переконавшись, що
так і не змогли привернути увагу відповідних служб
до своєї проблеми, блокували уже міжнародну трасу в Седлищі. Про результати акції Сергій Ковальчук
розповів:
— У нас у вівторок, 28 травня, були представники Служби автомобільних доріг області та фірми-виконавця, яка ремонтуватиме дорогу від Пнівного
до Брониці. Орієнтовно роботи мають розпочатися
10 липня. Передбачено, що лататимуть ямки, а там,
де зовсім аварійна ділянка, покладуть суцільне
покриття. Як бачимо, до райцентру не дотягнуть.
Адже виділено всього 1 мільйон 200 тисяч гривень
(щоб відремонтувати хоч частково дорогу до Каменя-Каширського, потрібно 14 мільйонів). Ясно, що
це не перемога, але все ж протестували люди немарно.
До речі, народний депутат Ірина Констанкевич
з приводу акції жителів села Пнівне написала на своєму сайті: «Я на боці людей, готова разом із ними стояти на цій дорозі і захищати їхні інтереси. Волинським
чиновникам потрібно піднятися зі свого м’якого крісла і їхати до Києва, аби вирішувати питання області… Треба про людей дбати…» Ірина Мирославівна,
за її словами, не раз сама зверталася із депутатськими запитами з приводу дороги, про яку йдеться, однак влада вперто ігнорує цю проблему. n

Н

n Варто знати

ЯК НЕ ВТРАТИТИ ПРАВО НА СУБСИДІЮ:
6 ВАЖЛИВИХ ПОРАД
Монетизація субсидій, завдяки якій
громадяни почали отримувати «живі»
гроші для оплати житлово-комунальних
послуг, актуалізувала питання контролю
за справедливим розподілом коштів
соціальної підтримки, котрі формуються
за рахунок наших податків
а словами генерального
директора Директорату
сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики України Віталія
Музиченка, 55,1 млрд гривень
виділено у бюджеті цього року
на підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг, у тому
числі на житлові субсидії.
І важливо забезпечити, щоб ці
кошти потрапляли саме тим,
хто їх потребує, а не збагачували спритників і шахраїв.
Що слід пам’ятати одержувачеві житлових субсидій,
аби не опинитися у числі порушників і не втратити право
на допомогу? Експерти проекту
«Справедлива підтримка», який
Мінсоцполітики
впроваджує
за сприяння Світового банку,
підготували 6 порад.

З

1. ПРАВИЛЬНО ЗАЗНАЧАЙТЕ
РЕАЛЬНІ ДОХОДИ

Для отримання житлових
субсидій та більшості видів соціальних виплат потрібно надавати декларацію про доходи
і витрати. І ставитися до її заповнення слід з усією відповідальністю, адже на підставі внесених
у неї даних держава виділяє гроші платників податків.

Згадайте і вкажіть усі доходи членів вашого домогосподарства, не забудьте про дохід
від здачі житла в оренду (якщо
він є), премії, надходження від
підприємництва тощо. Фахівці
рекомендують звірити дані про
дохід у місцевому фіскальному
органі (довідка надається безкоштовно). Такого документа
при призначенні субсидії ніхто
не вимагає, але варто самому
пересвідчитися, що ви насправді вказали усе.
2. НЕ ПРИХОВУЙТЕ
СВІЙ СПРАВЖНІЙ
МАЙНОВИЙ СТАН

Неправильно вказаний майновий стан — ще одне типове порушення, що призводить
до припинення надання допомоги, адже право на її призначення і подальше отримання визначають чіткі критерії.
Приміром, не зайве пересвідчитися, чи десь у базі транспортних засобів на вас досі
не «висить» авто, якому менше
як 5 років, що ви передали комусь за дорученням і не стали
декларувати.
Також важливо бути переконаним самому і мати можливість
підтвердити, що протягом року

до звернення за отриманням
субсидії ви не робили придбань
на суму понад 50 тисяч гривень.
Тобто, якщо ви, наприклад,
«розжилися» чимось на таку
суму і більше (новою квартирою, меблями, човном тощо)
й «обминули» цей епізод при
заповненні декларації, до вас
невдовзі можуть виникнути за-

людина має
« Якщо
кошти на придбання
дорогої речі — чому
держава за гроші усіх
громадян повинна
компенсувати
її витрати
на комірне?

»

питання. Логіка тут проста: якщо
людина має кошти на придбання дорогої речі — чому держава
за гроші усіх громадян повинна
компенсувати її витрати на комірне?
3. ПРАЦЕЗДАТНІ —
ОФІЦІЙНО ПРАЦЮЮТЬ
АБО ШУКАЮТЬ РОБОТУ

При виявленні неофіційного
працевлаштування надання суб-

сидії може бути припинено.
Звичайно, тих, хто перебуває на пенсії, хто хворий, працює
офіційно або зареєстрований
у службі зайнятості як безробітний, це не стосується. А от коли
громадянин працездатного віку
системно декларує «нульовий»
заробіток і при цьому офіційно
роботи не шукає, виникає цілком логічне запитання: а за які
кошти він живе? Тобто: або ця
особа лінується, або працює
нелегально і свій заробіток
у «конверті» просто не декларує.
Чому ж тоді комуналку за такого
громадянина мають сплачувати
ті, хто офіційно працюють і чесно платять податки до бюджету?
4. ТОЧНО ВКАЗУЙТЕ
ВСІХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї І ТИХ,
ХТО ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ
У ПОМЕШКАННІ

Невідповідність реального
складу домогосподарства задекларованому теж є порушенням,
виявлення якого може спричинити припинення надання соціальної допомоги. Невипадково
при призначенні субсидій вимагають інформацію не лише
про всіх осіб, зареєстрованих
у житловому приміщенні, а також відомості про членів сім’ї,
незалежно від реєстрації їхнього місця проживання (чоловіка,
дружини, неповнолітніх дітей).
Інколи виявляється, що отримувач соціальної допомоги
«забув» вказати у декларації
члена сім’ї, особливо того, хто
заробляє найбільше. І як тільки

це з’ясується — кошти доведеться повертати.
5. ВЧАСНО ПОВІДОМЛЯЙТЕ
ПРО БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ

Життєвим
обставинам
властиво змінюватися. Хтось
з ваших членів родини виписався з помешкання або туди прописався. Хтось знайшов роботу
чи, навпаки, звільнився, а може,
взагалі вийшов на пенсію. Чи,
приміром, раптом з’явилися
кошти і будь-ким із вашого домогосподарства було щось придбано за 50 тисяч гривень і більше. Або так трапилося, що у вас
змінився набір комунальних послуг — наприклад, ви відмовилися від централізованого опалення і встановили котел. Про
усі подібні зміни слід повідомити
орган, що призначив субсидію,
у місячний термін. Не пізніше!
6. НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ВИНИКНЕННЯ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

Пам’ятайте: якщо загальна
сума заборгованості з оплати
житлово-комунальних
послуг
перевищить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — а це 340 гривень — субсидію на наступний період
призначено не буде.
Якщо особисто до вас запитань бути не може, але вам
відомі факти незаконного надання чи отримання субсидій,
інших видів соціальної допомоги, соціальних послуг — про
такі випадки можна повідомити на гарячу лінію 0–800–502–
757 (з 9.00 до 18.00 у робочі дні
без обідньої перерви). А отримати консультацію чи подати скаргу
щодо надання житлових субсидій та інших питань соціального
захисту можна за телефоном
урядової гарячої лінії 15–45. n

n СтопКАДР

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ
n Ніхто, крім тебе

Фото з домашнього архіву родини РОМАНЧУКІВ.

танній весняний місяць — май, а не у нас.
А щодо числа «13», то у першому посланні
до коринтян якраз у тринадцятому розділі — гімн любові, де є такі слова: «Любов —
довготерпелива, любов лагідна, вона
не заздрить, любов не чваниться, не надимається…» Хіба не це має переважити
будь-які забобони?
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Сільський чоловік, за професією будівельник, не
п’ю, не курю, нормальної зовнішності (57 років, зріст
170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся
із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Дуже хотілося б через вашу газету знайти собі
пару. Коротко про себе: мені 48 років, за характером спокійний, спиртного не вживаю. Проживаю в
селі, одинокий, житлом забезпечений. Маю господарство. Для створення сім’ї хочу познайомитися із
жінкою, яка була б згідна на переїзд до мене. Дитина
на заваді не стане. Мій тел. 0979283494.
ххх
60-літній пенсіонер, зріст 170 сантиметрів, шкідливих звичок не маю. Для створення сім’ї познайомлюся із самотньою жінкою. Погоджуся на переїзд.
Мій тел. 0975181698.
ххх
Мені 30 років, зріст 160 сантиметрів, вага 60
кілограмів. Хочу познайомитися із чоловіком віком
до 40 років для сімейного життя, який погодився б
на переїзд до мене на Волинь. З кримінальним минулим, п’яниць, брехунів прошу не турбувати. Мій
тел. 0675954256.
ххх
Мені 39 років, жонатим не був, дітей не маю,
шукаю свою половинку. Не п’ю, не курю, люблю куховарити. Заради розваги прошу не турбувати. Мої
тел.: 0678636141, 0996424029. n
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У день весілля їх не покидав добрий настрій.

У розмові з подружжям у якусь мить
я спитала (а може, просто вголос висловила міркування), чи ж щасливі Вікторія
і Сергій, що зустріли одне одного? І почула
від них майже сказане хором:
— Дуже!
— Лише два роки ми разом, — каже Вікторія, — а здається, що все життя знайомі. І дорожимо цим.
Цікавлюся, якою була весільна подорож Романчуків, і виявилося, що у них їх
було дві.
— Сергій хотів у Карпати, а я —
на море, — каже Вікторія. — Тож ми спершу, у травні, подалися в гори, а вже влітку — на Чорне море.
— Ми були у Микуличині — це неподалік від Буковеля, — додає Сергій. — Насолоджувалися дивовижними краєвидами
і тим, що нарешті удвох. Їхали автомобілем, я був за кермом. Могли зупинятися,
роздивитися найцікавіше, сфотографуватися. І в Карпатах теж мандрували автомобілем. А ще на квадроциклі каталися,
на підйомнику. Було трохи екстриму. Зате
на морі, в Одеській області, — спокійніше
відпочивали.
І щодо мрій подружжя зайшла мова.
— Ми хочемо ще помандрувати.
За кордон поїхати, житло своє придбати.
І мріємо, звичайно, про дітей — щоб сім’я
наша більшою стала, щоб Бог благословив
нас на батьківство.
Мені дуже хотілося почути ці слова. Правда, не наважувалася поставити
це дуже делікатне питання. А молоді люди,
спасибі їм, ніби інтуїтивно відчули моє бажання і самі заговорили про батьківство,
на яке колись їх Бог благословить.
Сьогодні Вікторія працює реабілітологом-ерготерапевтом у вже згаданому
центрі «Агапе». Сергій там же має роботу
доглядача — допомагає неповносправним
людям. Подружжя орендує квартиру: вирішили жити окремо, бо у них, вважають,
своя сім’я — свої правила і звички. «З батьками хороші стосунки, але краще в гості
одне до одного ходити».
…Того дня, коли ми зустрічалися,
дощ лив безперестанку. І хоч мені хотілося сфотографувати своїх героїв на прогулянці, не наважилася запропонувати
у таку погоду одягнутися й вийти надвір.
Але, мабуть, волею Бога це сталося: я чекала маршрутку, щоб доїхати до центру,
і в якусь мить побачила Вікторію й Сергія
у відповідній до погоди екіпіровці на вулиці. Тож кадр, який так хотілося зробити,
був. Дуже зворушлива картинка: чоловік
тримає кохану за руку
ІГОРЯ БІЛОЗІРА
і вони йдуть тротуаром.
ВБИЛИ ЗА НАШУ
ПІСНЮ
Чи їдуть… n
»

Ось так вони гуляють удвох.

«Я відганяла думку, що подобаюся Сергієві,
щоб потім не було боляче…»
А виявилося – їхні почуття взаємні
Мені дуже хотілося почути від сьогоднішніх наших героїв, Сергія
і Вікторії Романчуків із Луцька (правда, не наважувалася поставити
дуже делікатне питання) про їхні плани на «візит» у родину лелеки.
Тож спасибі молодим людям, які ніби інтуїтивно відчули моє
бажання і на завершення нашої розмови самі про це заговорили:
«Ми мріємо, звичайно, про дітей — щоб сім’я наша більшою
стала»
Катерина ЗУБЧУК

«МАМІ СВОЇЙ ЗАВДЯЧУЮ —
ЦЕ ЇЇ ЗАСЛУГА, ЩО І В ІНВАЛІДНОМУ
ВІЗКУ ДАЮ СОБІ РАДУ»

Вікторія і Сергій ще молоді: їй — 26,
йому — 30. І у шлюбі вони всього два роки.
А ось шлях, пройдений ними до їхньої зустрічі, непростий.
— Я народилася з вадою хребта, —
розповідає жінка. — Операцію зробили,
коли мала сім років. Але, як виявилося,
запізно. У перший клас мене мама водила (я ще могла трохи стояти, йти), а потім
уже вчителі приходили до мене додому.
Тож мамі своїй завдячую — це вона багато зусиль доклала, щоб я й у візку почувалася повноцінною людиною, давала собі
раду.
Саме тому, що не було гіперопіки
з боку батьків, Вікторія, як вважає, після
закінчення школи не побоялася відірватися від дому і поїхати у Євпаторію вчитися
на швачку. А потім, як каже, Бог благословив, що і за кордоном навчалася.
— Мені було 17 років, коли покаялася,
прийняла хрещення, — повертається спогадами у минуле жінка. — Відвідувала церкву «Фіміам». І через сім’ю Больчуків, яка
організувала у Боратині Луцького району
реабілітаційний центр для неповносправних людей «Агапе», потрапила у Норвегію.
Спортом і вокалом займалася дев’ять місяців.
Про норвезький період у своєму житті
Вікторія відгукується так:
— Ніколи не думала, що зможу кататися на лижах у горах, — звичайно, на спеціальних, відповідно до стану мого здоров’я.
І, до речі, так само не уявляла, що сяду
в літак, бо дуже боялася цього. А у Норвегію довелося летіти, переборовши страх.

А ще ж із своїм класом побувала і у теплих
краях — на Канарах, про які раніше лише
чула.
Шляхи Вікторії й Сергія перетнулися
завдяки церкві «Фіміам». Через спільних
друзів вони познайомилися. Хоч років два
це було просто спілкування одновірців.
По-новому (по-особливому) вони подивилися одне на одного, коли були у християнському таборі, який працює влітку у селі
Заозерне Любомльського району.
«ВІКТОРІЮ ЗУСТРІВ УЖЕ ТОДІ,
ЯК ПОКАЯВСЯ, ПРИЙНЯВ ХРЕЩЕННЯ»

Життя Сергія до того, як у його долі
з’явиться майбутня дружина, було непростим. А то й драматичним. Ходив, як сам
тепер каже, краєм прірви: міг не раз
і в тюрму потрапити, та «Бог вберіг».
— Я виріс у повноцінній, благополучній сім’ї, — розповідає чоловік. — Але так
складалося, що з дитинства полюбляв вулицю з її пригодами. І з часом ця «вулиця»
затягнула так, що почав непотрібними речами займатися. Ще школярем, за компанію, спробував дурману. А коли вже вчився
у профтехучилищі, то став залежним від
наркотиків. І не коноплю курив для доброго настрою перед дискотекою, а сильніші
препарати вживав…
У хвилини просвітлення, коли розумів, що пропадає, пробував сам, як мовиться, зіскочити з голки. Звертався по допомогу у наркодиспансер, сподіваючись
покінчити зі старим, гріховним життям.
Не вийшло. З цього приводу Сергій каже:
— Так було до того часу, поки не зустрів
свого давнього знайомого Артура, який,
як і я, свого часу був наркозалежним. І ось
переді мною зовсім інша людина. Чув від
інших, що він прийняв хрещення, відвідує
церкву «Фіміам». Якось Артур запросив

у гості. Я це запрошення зігнорував. Та ось
одного разу, коли, навіть маючи гроші,
не міг роздобути дозу наркотику і корчився
у ломці, послав йому есемеску. Сказав, що
хочу прийти у церкву «Фіміам». Артур,
правда, тоді був за кордоном, у Польщі.
Пообіцяв, що як тільки вернеться, ми зустрінемося. «А поки що читай Євангеліє,
молися і проси у Бога порятунку», — порадив.
Перед Новим 2013-м роком, коли
цей знайомий вже був у Луцьку, Сергій
прийшов з ним у церкву. Йому пропонували пройти лікування в реабілітаційному центрі. Але він усе ще думав, що
сам зможе позбутися наркозалежності. Та коли знову «зірвався», то зрозумів, що у колі старої компанії (вона ж
ніде не поділася) не вдасться почати
нове життя.
— Мене затягло ще на півроку, — розповідає чоловік, — Стан був ще страшніший. І я, уже пізнавши любов віруючих, вернувся у церкву. Був реабілітаційний центр
у Володимирі-Волинському. У 2014 році
покаявся, прийняв хрещення.
Після одруження Сергій і Вікторія відвідують церкву «Спасіння», яка є, як розповідали, дочірньою від «Фіміаму».
«МИ НЕ ЗЛЯКАЛИСЯ ЧИСЛА «13»,
НА ЯКЕ ПРИПАЛО НАШЕ ОДРУЖЕННЯ»

Пригадуючи літо 2016 року, коли він
у християнському таборі на Любомльщині
уже насмілився проявити симпатію до своєї майбутньої дружини, Сергій розповідає:
— Я старався побути з Вікторією, поговорити. Вона, може, ще й не здогадувалася про те, що в моїй душі зародилося
почуття до неї.
— Та ні, я відчувала якесь уже особливе ставлення до себе, — підправляє чоловіка дружина. — Але сама собі говорила:
а може, це я себе «накручую», як це буває
у дівчат. Одне слово, відганяла думку про
те, що подобаюся Сергієві, — щоб потім
не розчаровуватися. Переконувала себе:
ось приїдемо додому — і все стане на свої
місця.
Але і в Луцьку Сергій продовжував
спілкуватися з Вікторією. Вони листувалися в соціальних мережах. А потім хлопець
напросився прийти до дівчини: знаючи, що

вона шиє, приніс куртку поремонтувати.
Зараз обоє розуміють, що це був привід
побачитися, а заодно і номер телефону попросити, щоб можна було передзвонити.
Вікторія зізнається, що до зустрічі
із Сергієм у неї і залицяльників не було,
бо ж постійно сиділа вдома. Але, як і кожна
дівчина, мріяла про сім’ю.
— Бог знає, як повести наше життя, —
каже вона. — Ще до того, як зустрілася
зі своїм майбутнім чоловіком, планувала
собі, що вийду заміж у 26 літ. А сталося

було освідчення
« Особливим
Сергія. Він не лише
сказав, що я йому
подобаюся. Прозвучали
і такі слова: «Давай будемо
молитися за нас». І вони для
мене багато важили.

»

це на три роки раніше. Особливим було
освідчення Сергія. Він не лише сказав, що
я йому подобаюся. Прозвучали і такі слова: «Давай будемо молитися за нас». І вони
для мене багато важили.
Дев’ять місяців виношували молоді
люди свої почуття. 13 травня 2017-го побралися. Чи не побоялися цього числа —
чортової дюжини? Коли про це зайшла
мова, Вікторія сказала:
— Та ні… Правда, мама починала говорити і про число «13», і про те, що недобре одружуватися у травні. Пересторогу, що нібито, одружившись у цьому місяці,
люди будуть «маятися» все життя, я зразу
відкинула. Бо ж то в російській мові ос-

За цей підпис лучанин Валерій Некрасов отримає
125 гривень, адже здобув І місце в конкурсі текстівок
до цієї світлини. Він, до речі, надіслав кілька
прикольних підписів про рибалок, чого вартий,
скажімо, цей: «На ставку — так на ставку!» Пригадуєте
нещодавнє: «Стадіон — так стадіон!»?

Фото pinterest.com.

Ви теж маєте шанс здобути такі — і ще більші гроші, адже щоразу
розігруємо у конкурсі 250 гривень. Для цього треба помізкувати над
підписом до поданої нами внизу світлини з пані на городі.
Кожен учасник може запропонувати до 6 червня
Як розкрутити свою
справу: секрети
будь-яку кількість варіаннайбагатшого
землянина
тів і надіслати їх нам на адl ЗОЛОТІ СЛОВА
корисні поради
Ними ділиться
ресу: 43025, просп. Волі,
55-річний
Джеф Безос
13, м. Луцьк, «Читанка для
всіх», або на електронну —
chytanka77@gmail.com.
7»
Не забудьте вказати свої дані,
«Я зараз
вагітна.
щоб отримати 250 гривень
І де взялася
призових!

Читанка
для всіх

23 травня
2019 року №5 (7)
Ціна 6,5 грн

с.

Детальний перебіг
конкурсу — у новому
виданні від «Газети
Волинь» — місячнику
«Читанка для всіх»!
Шукайте травневий випуск
у пунктах продажу газет чи
запитуйте у вашої листоноші!
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Цікава

«Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз».

«У мене рак, але я хочу
надихнути вас боротися»

ГАЗЕТА +

30 травня 2019 року №22 (78) Ціна 6 грн

Її зізнання викликає
шок. Саме він є першою
реакцією на повідомлення
у «Фейсбуці» відомої
тележурналістки
та кіноакторки Яніни
Соколової, котра
розповіла, що останні сім
місяців боролася з тяжкою
хворобою. При цьому
її обличчя не сходило
з екранів, а авторська
програма «Вечір з Яніною
Соколовою» била рекорди
переглядів на Youtube.
Ніхто й гадки не мав, що
все це робить онкохвора
людина

l РЕЗОНАНС

Наталка ЧОВНИК

«ВІН НЕ ВИБИРАЄ,
А НИЩИТЬ УСІХ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО
СЛЮСАР ТИ ЧИ ВІДОМА
ТЕЛЕВЕДУЧА»

Ольга Череватова врятувала від сирітства більше 100 дітей.

«Ні, це не монтаж. Саме так
я виглядаю зараз, — написала
Соколова у «Фейсбуці», виставивши на загальний огляд фото,
на якому вона зовсім без волосся. — Сім місяців тому дізналася, що в мене рак. За цей час
його поборола.
Поки суспільство обсмоктувало мій
скандальний ефір
із
Приходько
(співачкою

У здійснення мрії вклала
100 тисяч доларів —
і ледь не відмовилася від неї
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ДІМ МАМА» — НЕ ПРОСТО
ОЮ
ДАХ НАД ГОЛОВОЮ
Ольга Черевaтова
ва з дитинства
дити
дітям-сир
мріяла допомагати дітям-сиротам.
изового цен
У репортажі із кризового
центру,
опублікованому не так давно інтернет-виданням «Українська правда»,
жінка розповідала, щ
що вона, маючи

11 років, лежала в лікарні разом
із хлопчиком, від якого відмовилася мама. Допомагала медсестрам
доглядати нічиє немовля, і просила
своїх рідних усиновити його. Та історія залишила зарубку в серці назавжди.
Коли Ольга виросла, вийшла
заміж, народила своїх дітей, вона
знову згадала про малюків, поз-

бавлених любові
ові й тепла. Спочатку
овіка взяти у свою ровмовляла чоловіка
ле після того, як подину сироту, але
Хочеш допомогти дичула фразу: «Хочеш
ку допоможи її мамі»,
тині — спочатку

“

Хочеш допомогти
дитині — спочатку
допоможи її мамі.

зрозуміла, що діяти треба інакше.
дея створити кризоТак і виникла ідея
м Мама».
вий центр «Дім

«ЦІКАВА»»
«ЦІКАВА»
Закінчення на с. 5

ТРАВНЯЩЕ
ВЖЕ
ЗАЗА2330ТРАВНЯ
ПРОДАЖУ!
У УПРОДАЖУ!

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Відома телеведуча —

про дружбу з президентами, нелюбов
до вродливих чоловіків та зворотний
бік відшліфованого професією вміння
співпереживати
с.. 9—11

l МЕДИЧНИЙ ЛІКБЕЗ

Чому вона вражає шийку
матки і чим загрожує? Про
це запитують наші читачки
в авторитетного фахівцягінеколога, заслуженого лікаря
України, кандидата медичних
наук Тетяни Євгенівни ТКАЧУК
с. 5

»

»

Валерія ЯСКЕВ
Валер
ЯСКЕВИЧ:
ВИЧ:

«Конд
«Кондитерську
дитерську спра
справу
можнаа опанува
ати й завдяки
опанувати
інтернету»
інтерн
нету»
l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ Юна луч
лучанка
у свої 17 самотужки
навчилася
с
у
навчиилася
створювати
ласощі,
створюваати смачні й красиві
крассиві ласощ
та й у шко
школі
олі не пасе задніхх
с. 12—13

»

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 30 травня:

Популярна телеведуча і актриса Яніна
Соколова приголомшила правдою,
яку довго приховувала

на вихідні
вихід

Про приватний кризовий центр для безпритульних матерів і їхніх дітей,
який три роки діє під Вінницею, часто розповідали засоби масової
інформації. Адже проект, котрий власним коштом реалізовувала
підприємець Ольга Череватова, дає змогу рятувати бідових жінок,
що потрапили у складні життєві обставини разом зі своїми малюками.
Чому ж добра справа не знайшла підтримки у влади?

«НАВІТЬ ПСИХОЛОГ
МЕНІ СПОВІДАЛАСЯ»

ця клята
ерозія?..

l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!

с. 4

Фото na-skryzhalyah.blogspot.com.

Р

Ольга Герасим’юк:

Фото yanina.life.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

В траві зеленій квакають –
Сміються жаби всі:
Рибалок — ціла армія,
В ставку — два карасі!

«А ВЕСІЛЬНИХ ПОДОРОЖЕЙ У НАС
БУЛО ДВІ — ПОБУВАЛИ І В КАРПАТАХ,
І НА МОРІ»

Фото vn.20minut.ua.

% жінок охоче і швидко розлучилися б з чоловіками, якби не боялися
без них опинитися в бідності;
12% респондентів — і чоловіків, і жінок — готові залишатися в нещасливому шлюбі заради
безтурботного життя;
30% зберігають обридливий шлюб тільки
тому, щоб уберегти себе від стресу у зв’язку
з розірванням стосунків;
37% відповіли, що не розлучалися б заради
дітей;
25% заявили, що від розлучення їх утримують думки про витрати на адвокатів і суд;
42% «одружених» бояться, що втратять будинок, якщо доведеться розірвати шлюб;
30% сказали, що не хочуть залишитися взагалі ні з чим у випадку розлучення;
50% респондентів зазначили, що пішли б
до психолога, щоб врятувати сім’ю у випадку
розлучення;
20% не стали б нічого робити, якби з’явилася загроза краху шлюбу.
І найдепресивніші цифри:
12% одружених жінок і чоловіків заявили, що
в їхній родині немає кохання;
35% підозрюють, що в їхньому шлюбі кохання зникне найближчим часом;
56% визнали, що вони не повністю щасливі
удвох;
майже 56% сказали, що думають про розлучення. n

Фото file.liga.net.

Учені британської юридичної фірми
Seddons у результаті опитування 2 тисяч
одружених чоловіків і заміжніх жінок
отримали несподівані результати:

Фото ivona.bigmir.net.

ЩО УТРИМУЄ
ЛЮДЕЙ ВІД РОЗЛУЧЕННЯ?

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото pinterest.com.

n Він і Вона

Анастасією Приходько. — Ред.)
у листопаді, який ми записали
раніше, я лежала в реанімації,
підключена до апаратів, нашпигована катетерами по всьому
тілу і з дірками у животі», — написала ведуча.
Яніна перенесла 30 променевих терапій, 4 курси хіміотерапії, втратила волосся,
брови, вії, кілька органів, відчула моральні страждання онкохворих та ставлення до них
громадян. «За статистикою,
в Україні — мільйон хворих
на рак. Я повторю ще раз:
1 мільйон! Тобто приблизно
кожен 42-й хворіє на цю жахливу недугу. Для середньо-

“

Яніна перенесла
30 променевих
терапій, 4 курси
хіміотерапії, втратила
волосся, брови, вії,
кілька органів.

статистичного українця лиса
людина з ознаками ослабленого організму — живий труп.
Зіпсований матеріал. Сміття,
яке не варто прибирати, бо все
одно згниє. Але рак не вибирає. Він нищить всіх. НезаКрасива, талановита і
успішна молода Яніна
понад півроку відважно
боролася із онкохворобою.

лежно від того слюсар
ти чи відома телеведуча. І суспільство
йому допомагає
нищити. Я все
це пережила
на собі», —
зізналася
журналістка.

ЗЗакінчення
акінченнн на с. 6

»

Шок: вчені заявляють,
що кінець світу —
вже у 2061 році!

Популярна телеведуча
Яніна Соколова: «У мене
рак,
але я хочу
надихнути
вас
боротися»
Ігоря Білозіра вбили
за українську пісню

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

30 травня 2019 Четвер

1

червня
святкуватиме 80-річний ювілей чуйний,
люблячий чоловік, тато, дідусь
і прадідусь, житель села Комарове Маневицького району
Іван Дмитрович
ГОРОД.
Шумлять літа, як на вітру
тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі.
Бажаєм вам, щоби було доволі
Щастя і веселощів у душі.
Щоб з вами була лише радість,
Щоб лихо дім обминало,
Щоб довго ще блукала старість
Й домівку вашу теж минала.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки — від Бога, від людей — добра
На многії літа.
З повагою,
шаною та любов’ю
дружина Євгенія
Микитівна, дочки
Наталія, Тетяна, Ніна,
Ольга, син Дмитро,
невістка Світлана,
зяті Сергій, Микола,
Олег, Петро, 10 внуків,
4 правнуки.
50-річчя святкує сьогодні чуйний,
люблячий чоловік, тато, дідусь, житель села Лахвичі Любешівського району
Леонід Єремійович
ХВЕСИК.
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку — літо,
А вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку — юність,

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
Сьогодні ювілейний день народження завітає до чарівної жінки
з добрим серцем і щирою душею,
прекрасної людини, бібліотекаря
із села Жорнище Ківерцівського
району
Людмили Костянтинівни
ДОРОЩУК.
Шановна імениннице, зичимо
міцного здоров’я, благополуччя, сімейного затишку, успіхів у щоденних справах. Хай доля збагачує життєвою мудрістю, енергією, натхненням
та радістю сьогодення.
Стелися, доле, через усе життя
Лише добром для доброї людини.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей й тепло родини.
Нехай наснаги додає життя,
Десятки літ ще мріяти й творити.
Хай ваша чуйність, щедрість, доброта
Вам допоможуть до 100 літ прожити.
Хай Матір Божа береже
вас від тривог
І многії літа дарує Бог.
З повагою
колектив
Жорнищенської
сільської ради.
А вже по праву руку — зрілість.
Життя не зміряти літами,
А щастя, то важка наука.
Хай буде радість завжди з тобою
По ліву і по праву руку.
Дякуємо за твою невтомну працю, любов,
доброту, підтримку та позитив. Дякуємо, що ти
у нас є!
З любов’ю
дружина Віра,
діти Андрій, Наталія,
Анастасія, невістка
Наталія, внучка Валерія.

Поважний ювілей — 90 років від дня народження — відзначає сьогодні дорога бабуся, прабабуся,
тьотя, жителька села Шклинь Другий Горохівського
району
Антоніна Демидівна
РУСЮК.
Щиро вітаємо і бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою, щоб наступні роки були світлими
і дарували радість. Нехай вас оточують повага і любов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність
і наша вдячність.
Здоров’я постійно з вами хай дружить,
Будьте ще довго веселі та дужі.
Щасливої долі хай Бог вам дає,
Зозуля-пташина сто літ накує.
З повагою,
шаною та любов’ю
племінники, внуки
із сім’ями, правнуки,
вся родина.
90 років 1 червня святкуватиме
житель села Полапи Любомльського
району
Сергій Юхимович
ПІДДУБЕНЕЦЬ.
Дорогий імениннику, не кожному
судилося зустріти такий поважний
ювілей. Ви пройшли важкий шлях.
Які б випробування не кидала доля,
ви завжди приймали їх з високо піднятою головою.
Завдяки таким, як ви, наша країна залишилась вільною та здобула незалежність. Бажаємо вам довгих
років та міцного здоров’я. Нехай кожен день дарує
радість, позитивні емоції — це і є запорука довголіття. Посміхайтесь, розповідайте
про своє життя, даруйте мудрі
поради і увагу, а ми завжди будемо поряд.
Слава Україні! Героям слава!
З повагою
внуки, діти, усі рідні.

Р Е К Л А М А

Розцінки на розміщення
політичної реклами у газетах:

Фермерське господарство запрошує чоловіків та жінок
на польові роботи . Оплата висока. Тел. 0984050020.

«Волинь-нова» і «Газета Волинь»
Перша сторінка
Внутрішня сторінка, ч/б
Внутрішня сторінка, колір
Остання сторінка

Вівторок
26,40 грн
16,80 грн
20,40 грн
24,00 грн

Четвер
31,20 грн
20,40 грн
24,00 грн
27,60 грн

«Цікава газета на вихідні»
Перша сторінка
Внутрішня сторінка, ч/б
Внутрішня сторінка, колір
Остання сторінка

21,60 грн
9,60 грн
12,00 грн
18,00 грн

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.

«Читанка для всіх»
і «Так ніхто не кохав»
Перша сторінка
Внутрішня сторінка, колір
Остання сторінка

36,00 грн
24,00 грн
30,00 грн

Ціни вказані за 1 кв. см з ПДВ.

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

ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування — анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Федерація профспілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75P11P75, 20P05P55,
моб.: 095P808P20P53, 098P388P88P36.
м. Рівне, тел. (0362) 43P57P58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1,
(0472) 63P16P16, 63P25P28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

Продається хата у селі Вітоніж
Рожищенського району. Є хлів,
льох, літня кухня, колодязь,
0,8 га землі. Все приватизоване.
Тел. 0955182207.

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

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mai: voyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ

l

Терміново продається у c. 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 Здам на тривалий термін 3-кімнатну
квартиру в Луцьку (Київський майдан,11).
Тел.: 063 27 09 777, 050 84 06 516.
l Продається дерев’яний будинок із
цегляною прибудовою. Є льох, надвірні
споруди, свердловина, 0.06 га землі. Поруч — газ (м. Ківерці). Тел. 098 65 45 626.
l Терміново продається будинок (59,3
кв. м) у c. 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 будинок з усіма господарськими спорудами. Є газ, вода (глибинна
свердловина), 0.25 га землі (c. Борочиче
Горохівського району). Тел.: 066 39 02 195,
096 92 61 943.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 096 80 00 567, 050
72 27 271.
l Продається земельна ділянка (12 соток) у c. Зміїнець Луцького району. Тел.:
067 10 22 557, 096 48 11 257.
l У c. Милуші Луцького району продається приватизована земельна ділянка
(0.25 га ) під забудову. Тел. 098 09 06 890.
l У c. Милуші Луцького району продається приватизована земельна ділянка
(0.15 га ). Тел. 098 09 06 890.

АВТОРИНОК

l

Куплю автомобіль ЛуАЗ («Волинянка»)
у будь-якому стані. Тел.: 068 85 42 736, 066
12 99 287.
l Куплю комплект запчастин (кузов,
КПП, двигун, підвіску і т. ін.) до автомобіля
ЛуАЗ. Тел.: 068 85 42 736, 066 12 99 287.
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

l

Продається комбайн СК-5 «Нива» у
доброму стані, на ходу, варіатор старого
зразка. Ціна договірна (смт Іваничі). Тел.:
095 36 28 456, 098 57 72 146.
l Терміново недорого продається зернозбиральний комбайн. Тел.: 097 74 93
004, 096 94 20 693.
l Продається трактор МТЗ-80, 1992
р. в., на стартері, у доброму робочому стані. Тел. 068 91 99 578.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму технічному стані. Тел. 098 71 59 372.
l Продам двигун Д-240 з кожухом (стояв
на ЗІЛ-130), КПП, двигун ЮМЗ-6. Тел. 098
51 69 673.
l Продам причіп 2 ПТС-9 (лісовоз) від
трактора Т-150. Тел. 099 73 59 139.
l Продам компресор 6-циліндровий (на
колесах), двигун Д-240 МТЗ. Тел. 098 51
69 673.
l Продається кінна косарка (c. Борщівка
Ковельського району). Тел. 098 09 32 913.

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 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 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,
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

Продаються меблі (б/в): шафа (350
грн), дві тумбочки (50 грн/шт.), стіл-книжка (100 грн), шафка, стіл і чотири стільці на кухню (400 грн), пральна машинка «Gorenije» (2 000 грн), плита газова
«Indesit» (2 200 грн). Тел. 050 64 74 105.

Р Е К Л А М А
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l Продам металобрухт. Тел. 098 52 28
979.
l Продаються дерев’яні сходи та комплектуючі до них, вагонка з карпатської
смереки. Добра якість, можливі монтаж
сходів і доставка. Тел.: 066 07 40 396, 067
94 80 197.
l Продається гребінка для збирання
чорниць (Швеція). Тел. 098 64 31 463.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні, столярні пиломатеріали (вільха, сосна, ясен), а також відходи, дрова паливні.
Доставлю. Тел.: 099 18 13 332, 097 64 92
371.
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 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) 24-3423, 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 Продається лошиця (2 роки 6 міс.) у
c. Кукли Маневицького району. Тел. 096 13
61 973.
l Продається у Маневицькому районі
кінь (4 роки). Тел. 096 15 17 124.
l Продається корова (5 років) у c. Бережанка Горохівського району. Тел. 099 27 46
040.
l Продається у Маневицькому районі
кінь (14 років). Тел.: 067 31 54 416, 099 73
26 936.
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l

Продаються у Маневицькому районі корова (9 років), живою вагою свиня
(140 кг). Тел. 068 02 32 576.
l У Ківерцівському районі продаються
тільна (2 міс.) телиця та добра корова
(9 років). Тел. 097 75 10 344.
l У Ковельському районі продається
кінь (2 роки). Тел. 098 83 75 634.
l Продається у Луцькому районі лошиця (2 роки 10 міс.). Тел. 050 53 42 948.
l Продається спокійний робочий (високий) кінь. Ціна 18 000 грн (15 км від
Луцька). Тел. 096 86 97 862.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продається спокійний робочий кінь
(14 років). Тел.: 063 43 16 180, 096 75 29
824.
l Продається добра корова (Луцький
район). Тел. 050 66 29 157.
l Продається спокійна кобила (7 років,
каштанова масть). Ціна 16 000 грн. Можливий торг (Горохівський район). Тел.
098 99 41 581.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, лошат. Тел.
068 91 57 460.
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

Виготовляю та ремонтую лісові, тракторні плуги, культиватори, йоршики на
підшипниках, нестандартні відвали (c. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050
67 75 709, 096 91 07 885.
l Здам на тривалий термін 3-кімнатну квартиру в Луцьку (Київський майдан,11). Тел.: 063 27 09 777, 050 84 06
516.
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 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 Потрібні люди на збір полуниці
в c. Хорохорин Луцького району
(можливе проживання, харчування). Тел. 050 37 08 174.

l

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

l

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською
районною державною адміністрацією
на ім’я Величко Олександр Степанович,
вважати недійсним.
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською
районною державною адміністрацією на
ім’я Величко Микола Степанович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо,
РОБОТА
любимо,
В ПОЛЬЩІ. сумуємо
Збір полуниці.
Також є багато інших
вакансій для чоловіків,
жінок та сімейних пар.
Тел.: 0507214263,
0672179648 (Андрій).

ПАМ’ЯТНИКИ

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

Тел. 050 616 72 00.

Колеги по роботі висловлюють щирі
співчуття директору
автошколи Волинської
обласної організації
громадської організації «Всеукраїнська
спілка автомобілістів»
С. Г. Власюку з приводу
передчасної
смерті внука
Станіслава.
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n Футбол

На Чемпіонаті світу з гри на нервах
уболівальників конкуренцію «Волині»
міг би скласти лише «Металіст 1925»
А ось голкіпера «Сум» Зеленського відверто шкода —
18 пропущених м’ячів у двох заключних матчах сезону…
емпіонат
України
з футболу, Перша
ліга. 30-й тур. «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Волинь» (Луцьк) — 0:0
25 травня. Горішні Плавні.
Стадіон «Юність». 800 вболівальників. Головний суддя
Віктор Копієвський (Кропивницький).
Перед заключним туром
«Колос», «Металіст 1925»
та «Волинь» мали у своєму
активі по 51 очку, саме в такій
послідовності розмістившись
у турнірній таблиці за додатковими показниками на другій, третій та четвертій позиціях.
Тож усе вирішувалося
у паралельних останніх матчах. Звісно, напередодні
в спортивному інформаційному полі циркулювала сила-силенна чуток. Мовляв,
один із цих клубів щедро
«простимулював» опонентів
двох інших. А інший (а може,
й той самий) буцімто просто
«купив» безпосередньо свого суперника. Проте вірити
усьому, що роками говориться про матчі Першої ліги, —
з’їхати з глузду можна протягом тижня.
Ми ж знали: аби не створити собі проблем і таки посісти третє місце (а у разі осічки «Колоса» й друге), лучанам
треба було просто здобути
перемогу в Горішніх Плавнях.
Проте підопічні Андрія Тлумака, схоже, таки вирішили
полоскотати наприкінці сезону нерви вболівальникам «Волині» сповна!
Не зумівши забити в першому таймі, наші футболісти
на початку другого взагалі
лишилися в меншості — другу
жовту картку одержав Сергій
Петько.
До
певного
моменту
в нас була надія на те, що
«спіткнеться»
«Колос»
—
у Ковалівці господарі першими пропустили від «Оболоні-Броваря». Проте таки
ні — підопічні Руслана Костишина (як він їх називає, «хлопці із села») у підсумку все ж
вирвали перемогу — 3:2.
На щастя, прийнятний для

Фото fcvolyn.net.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Ч

ФК «Волинь» — «бронза» є! Але чи буде «вишка»?

ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ТЛУМАК,
головний тренер «Волині»:
«Хочу подякувати нашим уболівальникам,
нашим
рідним
хлопцям-футболістам, усім людям, які в нас вірили. І ми у це вірили, тому що йшли через
дуже складну історію — з нас зняли шість
очок, але ми не опускали рук і працювали, і все-таки досягнули того, чого досягнули…
Після вилучення ми нічого не перелаштовували, а далі
гнули свою лінію, продовжили грати першим номером і грали тільки на перемогу. Ми лишили трьох захисників і так
само грали. А вилучення — претензій до суддів немає, там
чисті дві жовті картки і жодних питань.
Зараз у нас буде декілька вихідних. Хлопцям треба відпочити, тому що сьогодні видно було, що тяжко — сезон складний, погода складна, емоції, тиск результату і все на купу.
А там уже у плей-оф результат буде тиснути на обидві команди, і хто буде в кращому гуморі, як то кажуть, у того буде
все нормально.
Кого хотіли б у суперники? Нікого. Хотіли б вийти напряму. Справа навіть не в тому, що ми граємо у Першій лізі
і хочемо до Прем’єр-ліги. Але для географії нашої країни,
і про це не один спеціаліст говорить, і майже всі тренери, які
розбираються у футболі, потрібно 16 команд. Наша країна
дозволяє собі мати не 12, а 16 команд, але є наші керівники,
які приймають правильні чи неправильні рішення. Час покаже…»
«Волині» результат було зафіксовано у поєдинку «Авангарда» з «Металістом 1925».
Краматорці зуміли не тільки
відстояти нічию (яка, як згодом з’ясувалося, також влаштувала б лучан), а й перемогти — 1:0.
Таким чином, третім за-

йвим (або ж четвертим, якщо
рахувати й СК «Дніпро-1»)
виявився якраз «Металіст
1925».
Тож дніпряни виборюють пряму путівку на підвищення у класі, а другий
«Колос» та третя «Волинь»
мірятимуться силами відпо-

відно з другою та третьою
з кінця командами Української Прем’єр-ліги. За тур

ще 29 травня зіграють на виїзді з поки що останнім «Арсеналом-Києвом»), а «Колос» —
на «Чорноморець» (одесити
того ж дня прийматимуть удома «Десну»).
Ну а серед інших матчів
останнього туру в Першій
лізі чи не найбільшу увагу
привернув поєдинок «Руху»
та «Сум», адже закінчився
він із рахунком 10:1 (!) на користь господарів. Нагадаємо, що і в попередньому турі
сумчани вдома поступилися також із непристойним
рахунком — 0:8. Розгроми
молодого колективу, може,
й не привертали б аж такої уваги, якби не прізвище
голкіпера «Сум» — Зеленський, Микита Зеленський,
який у двох матчах ходив
витягувати м’яч із сітки воріт
аж 18 разів. До речі, оту «десяточку» від «Руху» хлопець
пропустив якраз у переддень свого дня народження — 26 травня йому виповнився 21 рік.
Результати 30-го туру:
«Миколаїв» — СК «Дніпро-1» — 0:2; «Колос» —
«Оболонь-Бровар» — 3:2;
«Рух» — «Суми» — 10:1; «Гірник-Спорт» — «Волинь» —
0:0; «Авангард» — «Металіст
1925» — 1:0; «Інгулець» —
«Балкани» — 0:0; у зв’язку
зі зняттям зі змагань «Зірки»
«Агробізнесу»
зараховано
технічну перемогу; «Прикарпаття» не грало через зняття
зі змагань «Кобри».
Гонку бомбардирів ви-

виборюють пряму путівку
« Дніпряни
на підвищення у класі, а другий «Колос»
та третя «Волинь» мірятимуться силами
відповідно з другою та третьою з кінця
командами Української Прем’єр-ліги.
до завершення першості
в найвищому дивізіоні українського футболу «Волинь»
потрапляє (ви тільки собі
це уявіть!!!) на «Карпати» (які

»

грав
Станіслав
Куліш
(СК «Дніпро-1») — 17 голів
(5 — з пенальті), таки випередивши Дениса Кожанова
(«Волинь») — 16 (8).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
М Команда
1 СК «Дніпро-1» (Дніпро)
2 «Колос» (Ковалівка)
3 «Волинь» (Луцьк)
4 «Металіст 1925» (Харків)
5 «Авангард» (Краматорськ)
6 «Оболонь-Бровар» (Київ)
7 «Інгулець» (Петрове)
8 «Балкани» (Зоря)
9 «Миколаїв» (Миколаїв)
10 «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
11 «Рух» (Винники)
12 «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
13 «Агробізнес» (Волочиськ)
14 «Суми» (Суми)
15 «Зірка» (Кропивницький)

I
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

В
21
15
17
15
14
13
11
10
10
10
8
5
3
3
1

Н
4
9
7
6
6
8
9
8
7
4
10
12
10
7
1

П
3
4
4
7
8
7
8
10
11
14
10
11
15
18
26

М
72-21
45-18
55-30
35-20
44-26
35-28
35-32
28-31
34-32
41-39
35-35
24-43
17-36
21-91
10-49

О
67
54
52
51
48
47
42
38
37
34
34
27
19
16
4

*За невиконання рішення ДК ФІФА від 18 вересня 2017 року
з ФК «Волинь» (Луцьк) знято 6 турнірних очок. n

n Оле, оле, оле, оле!

Фото Football.ua.

Денис Попов знову забив, а Україна — перемогла!
Підопічні Олександра Петрякова
здобувають другу поспіль
вікторію і гарантують собі
путівку в 1/8 фіналу Мундіалю
серед 20-річних гравців.
Причому вдруге переможний
гол ударом головою приніс
київський динамівець Денис
Попов (на фото)

емпіонат світу з футболу (U20).
Катар — Україна — 0:1 (Денис
Попов, 59 хв.). США — Нігерія — 2:0.
Для того, щоб посісти перше місце в групі, «синьо-жовтим» достатньо 30 травня зіграти внічию з Нігерією (пряма трансляція матчу
о 21.30 на «UA: Першому»). n

Ч

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ (U 20).
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ D:
№ Країна

І В Н П З:П О

1.
2.
3.
4.

2
2
2
2

Україна
Нігерія
США
Катар

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

3:1
4:2
3:2
0:5

6
3
3
0

n Що віщує небесна канцелярія?

«То холодніше, то тепліше,
то дощик»: народний синоптик
прогнозує мінливу погоду влітку

lБЛИСКАВКА ВБИЛА МЕШКАНКУ ШАЦЬКОГО РАЙОНУ.
Жінка 1984 року народження
перебувала на полі.
lДВОХ ОЛЕНІВ ЗАСТРЕЛИЛИ
БРАКОНЬЄРИ НЕПОДАЛІК
КРАСНОЇ ВОЛІ ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ. Самців убили
із нарізної зброї двома пострілами у кожну тварину і пролунали
вони близько 23-ї години. Сюди
відразу ж приїхав черговий
єгер, але знайшов тільки гільзи.
На місці, де виявили тушки оленів, влаштували засідку, проте
зловмисники так і не з’явилися
по свої трофеї.
l100 КУЩАМИ ТРОЯНД
ПРИКРАСЯТЬ СВОЄ СЕЛИЩЕ
ВИПУСКНИКИ МЛИНІВСЬКОЇ
ГУМАНІТАРНОЇ ГІМНАЗІЇ, ЩО
НА РІВНЕНЩИНІ. Їх придбав
для одинадцятикласників
народний депутат України
Олександр Дехтярчук. Загалом
за його підтримки висаджено дві
з половиною тисячі цих квітів. n

Фото pixaboy.ua.

Підприємець Володимир Деркач із КаменяКаширського, який щороку передбачає роботу
небесної канцелярії за давньою народною
методикою, на початку 2019-го запевнив читачів
«Волині», що весна буде доволі холодною.
Вочевидь, тут наш земляк не помилився.
Врешті, ви самі можете порівняти, наприклад,
травневий прогноз пана Володимира із власними
спостереженнями

станній місяць весни
мав розпочатися невеликими дощами, які
часом переростали б у сильні.
Температура передбачалася
доволі низькою, принаймні
до середини декади. Багата
на опади і друга десятиденка,
особливо її початок. Температура поволі мала зростати.
Третій відрізок місяця прогнозист очікував теж геть не літнім, але без затяжних дощів.
Передбачалося, що перші дні
декади засмутять волинян
прохолодою, а далі потеплішає. А на літо, на думку Володимира Деркача, варто усім
придбати парасольки.

О

ЧЕРВЕНЬ
У перші дні місяця очікуються невеликі опади. Стовпчик термометра почне підніматися лише із середини декади,
дощі припиняться. Друга десятиденка теж розпочнеться
з прохолоди, а далі ненадовго
значно потепліє. Кінець другої і початок третьої декади
зіпсують короткочасні дощі,
які зумовлять часткове зни-

ження температури. Далі знову стовпчик термометра піде
вгору (але це не справжнє літнє тепло), висока ймовірність
короткочасних дощів.

ЛИПЕНЬ
Перша декада не вирізнятиметься високою температурою, як цього хотілось би.
Помірно теплі, без опадів дні
із середини змінюватимуться
доволі прохолодними. Друга
ще більше розчарує, можливі
невеликі опади, водночас буде
досить прохолодно як для літа.
Десь у середині місяця взагалі ймовірні сильні шквали!
Та все ж інколи природа подарує кілька теплих днів. Третя
декада не покращить загальну
картину, опади протягом цього періоду нагадуватимуть про
себе досить часто. Теплих погожих днів буде мало.

СЕРПЕНЬ
Липневі тенденції продовжить й останній літній місяць. На початку першої декади — помірне тепло із далеко
не високими температурними
показниками, у середині і наприкінці цього відрізка мож-

Дехто тільки й чекає моменту, щоб поміряти калюжі.

ливі слабкі опади. А вже у другій десятиденці будуть досить
спекотні дні, думаю, навіть короткотривалий дощ у цей час
не розчарує. Далі температура

літо, на думку
« НаВолодимира
Деркача, варто
усім придбати
парасольки.

»

поволі знизиться, знову можливі опади, які посиляться наприкінці декади. Остання літня
декада буде майже без опадів,
спостерігатиметься досить те-

пла погода. Стовпчик термометра почне опускатися на порозі осені.

ДОВІДКОВО
Метод Володимира Деркача полягає у спостереженні за природою між Різдвом
за Григоріанським календарем (25 грудня) і цим же
святом за Юліанським (7 січня). Кожен із цих 12 днів
відповідає за один із місяців року. У цей час потрібно
фіксувати усі зміни погоди
з 7.30 до 17.30, тобто впродовж світлового дня. Ця інформація допомагає визначити синоптичну ситуацію
у майбутньому. n

Фото willbeua.com.

Леонід ОЛІЙНИК

Програма телепередач на 3 — 9 червня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 3 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Еліза» 11:20
Д/ц «Аромати Перу» 11:50 Д/ц
«Аромати Шотландії» 12:25 Д/ц
«Кухня По» 13:20 По обіді шоу
14:25 Д/ц «Тайська кухня» 15:15
Х/ф «КЛАРА І ФРАНЦИСК»
17:30 Перша шпальта 18:25,
21:25 Чемпіонат світу FIFA U-20
2019 у Польщі. 1/8 20:30
Бюджетники

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»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 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 «Гроші 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «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» 09.50, 18.00, 19.00,
01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.40, 12.25 Х/ф
«ВИСАДІТЬ БАНК» 14.00 Х/ф
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.50 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
23.50 Т/с «Політ метелика» 02.30
«Богині ефіру» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 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»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ
07:05, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
08:05 МастерШеф 12+
14:35 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 «Розлучниця»

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
12:05, 13:15 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦІЇ»
14:10, 16:25 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ 3: МАРОДЕР»
16:40 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
20:15 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Пес»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «РОЛЛЕРБОЙ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 06:45 Kids Time
05:40 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
06:50 М/ф «Вартові джунглів»
08:55 Х/ф «ХВИЛЯ»
11:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС»
13:30 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
16:40 Топ - модель 16+
21:40 Х/ф «УЧИЛКА»
23:30 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.15,
14.10 Правда життя 09.25, 18.00
Земля 2050 10.15, 22.40 Морські
гіганти 11.15 Ілюзії сучасності
12.10 Скептик 13.10, 00.30
Речовий доказ 15.10, 23.40
Секрети Другої світової 16.05,
21.40 Суперзаводи 17.05
Фестивалі планети 19.00, 20.55
Секретні території 19.50
Підроблена історія 01.35
Містична Україна 02.25 Дракула
та інші 03.10 Прокляття скіфських
курганів 03.55 Запрограмовані
долі 04.40 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття? 05.25 Потойбіччя.
Сни

К-1

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 19:25 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
14:25 Х/ф «ВТЕЧА»
16:25 Х/ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
21:30 Т/с «Касл»
23:00 Т/с «Кістки-12»

ZIK
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

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:15, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:00 «Вірю не Вірю»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
ТЕТ
22:00 «Орел і Решка. Рай та
06.00 ТЕТ Мультиранок
пекло»
09.45 М/ф «Принцеса Лілліфі та
23:00 Х/ф «ЖІНКА В ЧОРНОМУ»
маленький єдиноріг»

кримінального світу» 09.00 Х/ф
«ВАНТАЖ БЕЗ МАРКУВАННЯ»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що читає
UA: РІВНЕ
думки» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 12.50 «Таємниці
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, світу» 13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен» (12+)
17.00 Новини 09.00
16.50 «Легенди бандитської
Кулінарно-літературне шоу
Одеси» 17.20 «Легенди карного
«Енеїда» 09.50 Д/ф «Аромати
розшуку» 18.20 «Свідок. Агенти»
Чилі» 10.15 UA:Фольк.Спогади
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)
ФУТБОЛ-1
11.05 Ранковий гість 11.20
06:00 Челсі - Арсенал. Фінал. Ліга «Своя земля» 11.35, 13.40, 21.50
ЕСПРЕСО
Тема дня 12.15 Двоколісні
Європи УЄФА
00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
хроніки 12.40 Лайфхак
08:10 Франція - Болівія.
українською 12.50 М/с «Вруміз» МаринаД» 01.00 Авторська
Контрольна гра
програма «Ч/Б шоу» 02.00, 05.50
14.05 «Розсекречена історія»
10:00 «Великий футбол»
«Княжицький» 02.40
15.00 100 років історії за 100
11:50, 19:10, 21:50 Топ-матч
хвилин 15.15 РадіоДень «Модуль «Культ:Експрес» з Марією
12:00 Олександрія - Динамо.
Бурмакою 04.00 «Студія Захід» з
знань» 15.55 Українська
Чемпіонат України
Антоном Борковським 05.00
література в іменах 16.05
13:50 Туреччина - Узбекистан.
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Відкривай Україну 16.05 Д/С
Фізером 05.25, 22.00
«Суперчуття» 17.15 Д/С
Контрольна гра
«Неповторна природа» 18.05 Д/ц «Поліцейська хвиля» 06.30, 22.30
15:40, 22:30 Футбол NEWS
«Морська кухня» 19.00 Головний «Світ цього тижня» 07.30
16:00 Тоттенгем - Ліверпуль.
випуск новин. Наживо 19.25 Тема «Суботній політклуб» 09.30
Фінал. Ліга чемпіонів
дня. Наживо 19.50 Д/С «Разом» «Людина і право» з Борисом
УЄФА
Захаровим 09.55, 11.00, 12.00,
20.15, 22.45 Д/С «Своя земля»
18:15 Журнал Ліги Європи
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.30 Головний випуск новин.
19:30 Передмова до фінальної
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
Повтор 20.50 Д/С «Спільно»
стадії. Ліга Націй УЄФА.
«Погода» з Наталкою Діденко
21.20 Д/С «#ВУКРАЇНІ» 22.15
Прем’єра
Програма розслідувань «Схеми. 10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
20:00 Львів - Шахтар. Чемпіонат Корупція в деталях»
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
України
«Коментар» 15.30, 23.30 «Ваша
22:00 Передмова до 3 та 4 турів.
НТН
Свобода» 19.00 «Великий ефір
Відбір до ЄВРО- 2020
Василя Зими» 21.00 «Вердикт» з
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
Прем’єра
Сергієм Руденком 21.55
«СУТО АНГЛІЙСЬКЕ
«ІТ-Документ»
22:50 Огляд сезону. Чемпіонат
ВБИВСТВО» 08.35 «Таємниці
Італії
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Село на мільйон»
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У

23:45 Маріуполь - Зоря.
Чемпіонат України

ТБ

ВІВТОРОК, 4 ЧЕРВНЯ
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 Шотландії» 12:25 Д/ц
«Кухня По» 13:20 Країна на
смак 14:25 Д/ц «Тайська кухня»
15:15 По обіді шоу 16:15 Д/ц
«Браво, шеф!» 17:30 Разом
18:25, 21:25 Чемпіонат світу
FIFA U-20 2019 у Польщі. 1/8
20:30 Наші гроші

05.25, 22.05 «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+) 12.25
Х/ф «АГАТА КРІСТІ. КРИВИЙ
БУДИНОЧОК» (12+) 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.50
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.50 Т/с
«Політ метелика» 02.30 «Богині
ефіру» 04.55 «Top Shop»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 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»

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 Без паніки

СТБ
06:00, 20:55 Т/с «Швидка

допомога»
07:05 МастерШеф 12+
14:40 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 «Розлучниця»

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Більше ніж правда
11:30, 13:20 Х/ф «МІСІЯ
ПОРЯТУНКУ»
13:50 Х/ф «МІСІЯ
ПОРЯТУНКУ 2»
15:30, 16:20 Х/ф «АНТИ АНГ»
17:45, 22:25 Т/с «Майор і
магія»
21:25 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Kids Time
06:05 Ревізор. Крамниці
09:50 Таємний агент
11:30 Таємний агент. Постшоу
16:30 Топ - модель 16+

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 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»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «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+) 12.25
Х/ф «ТРУП МОГО ВОРОГА»
(16+) 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 Т/с «Криве
дзеркало душі» (16+) 02.30
«Богині ефіру» 04.55 «Top
Shop»

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

ЧЕТВЕР, 6 ЧЕРВНЯ

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
07:55, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
08:55 МастерШеф 12+
15:00 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Експерименти 16+
22:45 Т/с «Розлучниця»

ICTV
05:35, 10:05 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
11:00, 13:15 Х/ф
«НЕЩАДНИЙ»
13:35 Х/ф «БРАТИ ПО ЗБРОЇ»
15:10, 16:20 Х/ф «ЯКОСЬ У
МЕКСИЦІ:
ВІДЧАЙДУШНИЙ 2»
17:50, 22:25 Т/с «Майор і магія»
20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Ревізор. Крамниці
09:50 Таємний агент

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
МЕГА
09:40, 18:15 «Спецкор»
06.00 Бандитський Київ 08.10, 10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
14.10 Правда життя 09.20,
11:00 «Решала-2»
18.00 Земля 2050 р. 10.10,
11:55, 17:15 «Загублений світ»
17.05 Фестивалі планети 10.40 13:55 Х/ф «ВИНИЩУВАЧІ»
Незвичайні культури 11.10
15:25 Х/ф «РОБОКОП»
Ілюзії сучасності 12.10 Скептик 19:25 Т/с «Ментівські війни.
13.10, 00.30 Речовий доказ
Харків»
21:30, 23:00 Т/с «Касл»
15.10, 23.40 Секрети Другої
світової 16.05, 21.40
ZIK
Суперзаводи 19.00, 20.55
Секретні території 19.50
07.00, 16.00 Перші про
Підроблена історія 22.40
головне. Дайджест 07.15,
Морські гіганти 01.35 Містична 08.15, 09.15, 11.15, 13.15,
16.10, 17.10, 18.15 Коментарі
Україна 02.25 Брама часу
08.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00
К-1
Перші про головне 12.10 Гра Z
06:30 «TOP SHOP»
вогнем 15.15 Між своїми
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
08:10 Т/с «Мисливці за
21.00, 06.20 Перші про
реліквіями»
головне. Підсумки 21.35
10:00, 16:40 Т/с «Доктор Хто» НеДебати 23.00 Хард-ток-шоу
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
«DROZDOV» 00.00 Д/ф
13:00 «Вірю не Вірю»
«Щоденники Другої світової
13:50 «Орел і Решка. Навколо війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.45
світу»
Художній фільм 03.15
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
Історична правда з Вахтангом
22:00 «Орел і Решка. Рай та
Кіпіані
пекло»

ТБ

СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ
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
Шотландії» 12:25 Д/ц «Кухня
По» 13:20 Енеїда 14:25 Д/ц
«Тайська кухня» 15:15 Країна на
смак 16:15 Д/ц «Браво, шеф!»
17:30 Наші гроші 18:20 Тема
дня 19:30 Спільно 19:55 Д/с
«Суперчуття» 21:25 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:15 Д/ц
«Тваринна зброя»

21:30 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБІ»
23:40 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД»

23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

11:10 Таємний агент. Постшоу
16:10 Топ - модель 16+
21:50 Х/ф «ЧОМУ ВІН»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 14.00 Правда життя
09.15, 18.00 Земля 2050 р.
10.05 Незвичайні культури
11.05 Ілюзії сучасності 12.00
Скептик 13.00, 00.30 Речовий
доказ 15.10, 23.40 Секрети
Другої світової 16.05, 21.40
Суперзаводи 17.05 Фестивалі
планети 19.00, 20.55 Секретні
території 19.50 Підроблена
історія 22.40 Морські гіганти
01.35 Містична Україна 02.30
Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:00, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
12:50 «Вірю не Вірю»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

ТБ

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне
правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:20 Х/ф «РОБОКОП-2»
15:25 Х/ф «РОБОКОП-3»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:30, 23:00 Т/с «Касл»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КАЗКОВА КРАЇНА
ДОСТАТКУ»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на
мільйон»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У

ФУТБОЛ-1
06:00 Туреччина - Узбекистан.
Контрольна гра
07:45, 18:00 Передмова до 3
та 4 турів. Відбір до
ЄВРО- 2020
08:15 U-21. Україна - Кіпр.
Турнір
В.В. Лобановського
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Тоттенгем - Ліверпуль.
Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
12:35 «Великий футбол»
14:15, 22:50 Передмова до
фінальної стадії. Ліга
Націй УЄФА
14:45 Журнал Ліги Європи
16:00, 23:20 Франція - Болівія.
Контрольна гра

11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на
мільйон»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У

17:50, 21:25 Топ-матч
18:30, 20:55 «Тур ONLINE»
18:55 LIVE. Матч. Плей-оф.
Чемпіонат України
21:35 Огляд сезону. Чемпіонат
Італії

21:00, 23:40 «Ліга Націй.
Матч-центр»
21:35 LIVE. Португалія Швейцарія. Ліга Націй
УЄФА

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
ФУТБОЛ-1
06:00 Швейцарія - Данія. Відбір Іспанії» 10.15 UA: Фольк.
Спогади 11.05 Ранковий гість
до ЄВРО- 2020
11.20, 22.15 Д/с «Своя земля»
ZIK
07:45, 15:10, 20:30 Передмова 11.35, 13.40, 21.50 Тема дня
до фінальної стадії. Ліга 12.15 Двоколісні хроніки 12.40
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
Націй УЄФА
головне. Дайджест 07.15,
Лайфхак українською 12.50
08.15, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 08:15 Матч. Плей-оф.
М/с «Вруміз» 14.05
17.15, 18.15 Коментарі 08.00,
Чемпіонат України
«Розсекречена історія» 15.00
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
100 років історії за 100 хвилин
19.00 Перші про головне 12.10,
15.15 РадіоДень «Модуль
NEWS
20.00 HARD з Влащенко 15.15 10:20 Журнал Ліги Європи
знань» 15.55 Українська
Між своїми 19.15 VOX POPULI
література в іменах 16.05 «Хто
11:15 Португалія - Україна.
21.00, 06.20 Перші про
дома хазяїн» 16.30 Д/ф
Відбір до ЄВРО- 2020
головне. Підсумки 21.35 Гра Z
«Суперчуття» 17.15 Д/с
13:00 Передмова до 3
вогнем 22.30 Перші другі
«Неповторна природа» 17.40
та 4 турів. Відбір до
23.30 Стежками війни 00.00
Д/ф «Мегаполіси» 18.05 Д/ц
ЄВРО- 2020
Д/ф «Щоденники Другої
«Морська кухня» 19.00
13:30 U-21. Україна - Кіпр.
світової війни: день за днем»
Головний випуск новин. Наживо
01.00 Д/ф «Великі танкові
Турнір
19.25 Тема дня. Наживо 19.50
битви» 01.45 Художній фільм
В.В. Лобановського
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.15
03.15 Історична правда з
16:00 Журнал Ліги чемпіонів.
StopFakeNews 20.30 Головний
Вахтангом Кіпіані
Прем’єра
випуск новин. Повтор 20.50
16:55 Португалія - Сербія.
Програма розслідувань «Наші
ТЕТ
гроші» 21.20 Д/с «Разом»
Відбір до ЄВРО- 2020
06.00 ТЕТ Мультиранок
22.30 #@.)[]?$0 з Майклом
18:45 Франція - Болівія.
09.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
Щуром
Контрольна гра

22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
07:40, 20:55 Т/с «Швидка
09:40 Таємний агент
UA: ПЕРШИЙ
ІНТЕР
09.45 Х/ф «ЩАСЛИВИЙ ГАНС»
допомога»
11:00
Таємний
агент.
Постшоу
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
11.00 Богиня шопінгу
08:40
МастерШеф
12+
16:00
Топ
модель
16+
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00, Леонідом Каневським» 07.00,
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
2+2
21:50 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ»
18:00, 21:00, 23:20 Новини 06:35, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 15:05 Битва екстрасенсів.
під Полтавою
Чоловіки проти жінок
23:40 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку, 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
06:00 Мультфільми
13.30, 14.30 Танька і Володька
16+
ПРЕПОД 3»
Інтером» 10.10 Т/с «Там, де твій
Країно! 09:30 Т/с «Еліза» 11:20
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя» 15.00, 21.00 Т/с «Село на
17:30, 22:00 Вікна-Новини
дім» (12+) 12.25 Х/ф
Д/ц «Аромати Шотландії» 11:50
09:40, 18:15 «Спецкор»
мільйон»
МЕГА
18:00 Слідство ведуть
Д/ц «Аромати Іспанії» 12:25 Д/ц «ПОЛІЦЕЙСЬКА ІСТОРІЯ»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
16.00 4 весілля
14.45 «Правила виживання»
екстрасенси 16+
«Кухня По» 13:20 UA:Фольк.
06.00 Бандитський Київ 08.25, 11:00, 17:15 «Загублений світ» 18.00 Панянка-селянка
15.50, 16.45 «Речдок» 18.00,
19:00 Цієї миті рік потому 16+
Спогади 14:25 Д/ц «Тайська
14.10 Правда життя 09.35,
13:50 «Помста природи»
22.00 Сімейка У
19.00,
01.40
Ток-шоу
«Стосується
кухня» 15:15 Енеїда 16:15 Д/ц
22:45 Т/с «Розлучниця»
18.00 Земля 2050 р. 10.25,
14:05 Х/ф «2012: НАДНОВА»
23.00 Країна У
кожного»
20.00,
03.45
«Браво, шеф!» 17:30 #ВУКРАЇНІ
17.05 Фестивалі планети 11.25 15:35 Х/ф «ПОМПЕЇ:
ICTV
18:20 Тема дня 19:30 Перший на «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Ілюзії сучасності 12.20 Скептик
ФУТБОЛ-1
АПОКАЛІПСИС»
Особливий випадок» 23.50 Т/с
селі 19:55 Д/с «Суперчуття»
13.15, 00.30 Речовий доказ
05:35 Громадянська оборона
19:25 Т/с «Ментівські війни.
06:00
Швеція - Румунія. Відбір
«Криве
дзеркало
душі»
(16+)
21:25 UA:Спорт 21:45 Схеми.
15.15, 23.40 Секрети Другої
06:30 Ранок у великому місті
Харків»
до ЄВРО- 2020
02.25 «Богині ефіру» 04.55 «Top
Корупція в деталях 22:15 Д/ц
світової
16.05,
21.40
Річкові
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
21:35, 23:05 Т/с «Касл»
Shop»
07:45 Нідерланди - Білорусь.
«Тваринна зброя»
монстри
17.35
Незвичайні
Факти
Відбір до ЄВРО- 2020
культури 19.00, 20.55 Секретні
ZIK
09:15, 19:20 Надзвичайні
УКРАЇНА
1+1
09:30, 20:30 Передмова до 3 та
території 19.50 Україна: забута
новини
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
4 турів. Відбір до
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
історія 22.40 Таємнича
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
10:10 Секретний фронт
головне. Дайджест 07.15,
ЄВРО- 2020
Україною
Латинська Америка 01.35
«Сніданок з 1+1»
11:20, 13:15 Х/ф «ЯКОСЬ У
08.15, 09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Містична Україна 02.25
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
МЕКСИЦІ:
17.15, 18.15 Коментарі 08.00,
NEWS
23:00 Сьогодні
Бандитська Одеса
19:30 ТСН: «Телевізійна
ВІДЧАЙДУШНИЙ 2»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 10:20 Журнал Ліги чемпіонів
09:30 Зірковий шлях
служба новин»
13:55 Х/ф «МІСІЯ
19.00 Перші про головне 12.10 11:15 Англія - Чехія. Відбір до
К-1
10:40 Реальна містика
09:30 «Одруження наосліп»
Гра Z вогнем 15.15 Між своїми
ПОРЯТУНКУ»
ЄВРО- 2020
12:45
Агенти
справедливості
06:30
«TOP
SHOP»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
19.15 Говорить великий Львів
15:35, 16:20 Х/ф «МІСІЯ
12+
13:00 Журнал Ліги Європи
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
13:50 «Сімейні мелодрами»
21.00, 06.20 Перші про головне.
ПОРЯТУНКУ
2»
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
13:55 Франція - Ісландія. Відбір
08:10 Т/с «Мисливці за
14:50 Т/с «Величне століття.
Підсумки 21.35 Прямим
17:50 Т/с «Майор і магія»
19:50 Ток-шоу «Говорить
до ЄВРО- 2020
реліквіями»
Роксолана»
текстом
23.00
Стежками
війни
20:15 Антизомбі
Україна»
16:00, 18:20, 21:00, 23:40 «Ліга
10:00,
16:40
Т/с
«Доктор
Хто»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
23.30
Вижити
в
Україні
00.00
21:25 Т/с «Пес»
Націй. Матч-центр»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
19:20 «Секретні матеріали 2019» 21:00 Т/с «Чорна кров»
Д/ф «Щоденники Другої світової
22:25 Х/ф «АНТИ АНГ»
23:20 Контролер
12:50 «Вірю не Вірю»
20:35 «Чистоnews 2019»
війни: день за днем» 01.00 Д/ф 16:35 Португалія - Швейцарія.
Ліга Націй УЄФА
20:45, 21:45 Т/с «За три дні до
НОВИЙ КАНАЛ 13:50 «Орел і Решка. Навколо «Великі танкові битви» 01.45
СТБ
світу»
кохання»
Художній фільм 03.15 Історична 18:45 U-21. Україна - Ізраїль/
05:40 Ревізор. Крамниці
Болгарія. Турнір
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
22:30 «Право на владу 2019»
18:40 Т/с «Доктор Хаус»
правда з Вахтангом Кіпіані

НТН

05.00 «Top Shop» 07.05 Х/ф
«ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧІ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ОСТАННЄ ПОЛЮВАННЯ»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що читає
думки» (16+) 12.30, 16.30,
UA: РІВНЕ
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Свідок. Агенти» 13.25
07.00 Ранкове шоу «Добрий
«Речовий доказ» 14.45, 21.20
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
13.30, 17.00 Новини 09.00
«Легенди бандитської Одеси»
Кулінарно-літературне шоу
17.20 «Легенди карного
«Енеїда» 09.50 Д/ф «Аромати
Іспанії» 10.15 Сильна доля. Гурт розшуку» 18.20 «Будьте
здоровi» 23.45 Т/с «Закон і
«Друга ріка» 11.05 Ранковий
гість 11.20 «Пліч-о-пліч» 11.35, порядок» (16+)
13.40, 21.50 Тема дня 12.15
ЕСПРЕСО
Двоколісні хроніки 12.40, 22.45
Лайфхак українською 12.50
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
М/с «Вруміз» 14.05
ефір Василя Зими» 02.00,
«Розсекречена історія» 15.00
08.00, 21.00 «Вердикт» з
100 років історії за 100 хвилин
Сергієм Руденком 03.00,
15.15 РадіоДень «Модуль
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
знань» 15.55 100 років
Свобода» 03.30 «Суботній
літератури за 100 хвилин 16.05 політклуб» 04.30
«Хто дома хазяїн» 16.30 Д/ф
«Міжнародний огляд» з Юрієм
«Суперчуття» 17.15 Д/с
Фізером 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Мандруй своє»
«Неповторна природа» 17.40
09.30 «Успішні в Україні»
Д/ф «Мегаполіси» 18.05 Д/ц
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
«Морська кухня» 19.00
Головний випуск новин. Наживо 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
19.25 Тема дня. Наживо 19.50 НОВИНИ 10.05, 15.15
Д/с «Спільно» 20.15 Д/с «Своя «Погода» з Наталкою Діденко
земля» 20.30 Головний випуск 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
новин. Повтор 20.50 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 21.20 #@.)[]?$0 з «Коментар» 22.00 «Шустрова
Live» 23.00 «Студія Захід» з
Майклом Щуром 22.15
Антоном Борковським
«Букоголіки»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.40 Х/ф
«СІМЕЙНИЙ КАЛАМБУР, АБО
ХТО КОМУ ХТО» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПРЕФЕРАНС ПО П’ЯТНИЦЯХ»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що читає
думки» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 12.50 «Будьте
здоровi» 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» 23.45 «Унікальні
церкви Карпат»

В.В. Лобановського
НТН
21:35 LIVE. Нідерланди - Англія. 05.00 «Top Shop» 06.50 Х/ф
Ліга Націй УЄФА
«АКВАЛАНГИ НА ДНІ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
UA: РІВНЕ
«ДОВГА, ДОВГА СПРАВА...»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що читає
07.00 Ранкове шоу «Добрий
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
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати «Речовий доказ» 14.45, 21.20
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
Іспанії» 09.55 Радіодень
«Життя+» 10.15 Сильна доля. «Легенди бандитської Одеси»
Бурмака 11.05 Ранковий гість 17.20 «Легенди карного
11.20, 19.50 Д/с «#ВУКРАЇНІ» розшуку» 18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
11.45, 13.40, 21.50 Тема дня
(16+)
12.15 Двоколісні хроніки
12.40 Лайфхак українською
ЕСПРЕСО
12.50 М/с «Вруміз» 14.05
00.00,
06.00,
19.00 «Великий
«Розсекречена історія» 15.00
ефір Василя Зими» 02.00,
Лекції. 100 років історії за 100
08.00 «Вердикт» з Сергієм
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» 04.15 «Унікальні
хвилин 16.05 «Хто дома
церкви Карпат» 04.30
хазяїн» 16.30 Д/ф
«Культ:Експрес» з Марією
«Суперчуття» 17.15 Д/с
Бурмакою 05.00, 09.30
«Неповторна природа» 17.40 «Вартові Еспресо» 09.00, 23.00
Д/ф «Мегаполіси» 18.05 Т/с
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
«Морська кухня» 19.00
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
Головний випуск новин.
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
Наживо 19.25 Тема дня.
15.15 «Погода» з Наталкою
Наживо 20.15 Своя земля
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
20.30 Головний випуск новин. 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
«Агро-Експрес» 21.00
Програма розслідувань «Наші
«Політклуб Віталія Портникова»
гроші» 22.45 «StopFakeNews»
23.30 «Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 7 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:15, 21:15 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
11:20 Д/ц «Аромати Іспанії»
12:25 Д/ц «Кухня По» 13:20
Сильна доля 14:25 Д/ц «Тайська
кухня» 15:15 UA:Фольк. Спогади
16:25, 19:25 Чемпіонат світу
FIFA U-20 2019 у Польщі.
Чвертьфінал 18:45 Тема дня
21:40 UA:Спорт 21:55
Чемпіонат світу з футболу серед
жінок FIFA 2019 у Франції

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»
13:50 «Сімейні мелодрами»
14:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35, 22:50 «Ліга сміху»

ІНТЕР

15:20 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:05 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:05 Х/ф «КРАСУНЯ»
22:50 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»

14.00, 02.05 Правда життя
09.10, 18.00 Земля 2050 10.00
Фестивалі планети 10.50 Ілюзії
сучасності 11.50 Скептик
12.55, 00.30 Речовий доказ
15.20, 23.40 Секрети Другої
світової 16.05, 21.40 Річкові
монстри 17.05 Незвичайні
ICTV
культури 19.00, 20.55 Секретні
05:35 Громадянська оборона
території 19.50 Україна: забута
06:30 Ранок у великому місті
історія 22.40 Таємнича
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти Латинська Америка 01.35
09:15, 19:25 Надзвичайні
Містична Україна
новини
10:10 Антизомбі
К-1
11:05, 13:20 Х/ф «МИШАЧЕ
06:30
«TOP
SHOP»
ПОЛЮВАННЯ»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
13:30, 16:20, 22:50 Т/с
УКРАЇНА
08:10 «Ух ти show»
«Марк+Наталка»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 08:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
Україною
20:10, 21:35 Дизель шоу 12+
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
10:15, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
23:50 Х/ф «РОЛЛЕРБОЙ»
19:00, 23:50 Сьогодні
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
НОВИЙ КАНАЛ 13:00 «Вірю не Вірю»
09:30 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Дружина з того світу» 05:00 Ревізор. Крамниці
13:50 «Орел і Решка. Навколо
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар» 06:50 Таємний агент
світу»
19:45 Головна тема. Вибір
08:40 Таємний агент. Постшоу
18:00 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
21:35 Футбол. Відбір до ЄВРО- 16:30 Топ - модель 16+
РОЗМІРОМ»
2020 Україна - Сербія
21:40 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ 20:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА
2»
КРАСУНЯ»
СТБ
23:40 Х/ф «УЧИЛКА»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
пекло 2»
МЕГА
11:30 Х/ф «НЕРВИ НА МЕЖІ»
23:00 «Орел і Решка.
13:35 Х/ф «СПОКУТА»
06.00 Бандитська Одеса 08.00,
Перезавантаження»

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+) 12.25
Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ» (16+)
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
«Сценарії любові» 04.30 «Школа
доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

ТБ

СУБОТА, 8 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

ICTV

МЕГА

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 09:30 Країна на
смак 10:30 «Енеїда» 11:35 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:55 Х/ф
«ЕСТЕР ПРЕКРАСНА» 14:45
Д/ц «Мальовничі села» 15:10
Д/ц «Фестивалі планети» 15:45
Д/ц «Браво, шеф!» 16:45 Разом
17:20 Д/ф «Всесвітня природна
спадщина. Панама» 18:25,
21:25 Чемпіонат світу FIFA U-20
2019 у Польщі. Чвертьфінал
20:30 Спільно 23:25 Як
дивитися кіно 23:50 Х/ф
«СІЛЬВІО ТА ІНШІ»

05.25 Х/ф «ОСТАННІЙ
ДЮЙМ» 07.00 «Слово
Предстоятеля» 07.10 «Чекай на
мене. Україна» 09.00 «Шість
соток» 10.00 «Готуємо разом.
Випічка» 11.00 Х/ф «КОРТИК»
15.20 Х/ф «БІЛЕ СОНЦЕ
ПУСТЕЛІ» 17.00, 20.30 Т/с «Я
подарую тобі світанок» (12+)
20.00, 02.00 «Подробиці»
22.15 Т/с «Ілюзія щастя» (16+)
02.30 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
ДЕНЬ, АБО ОДРУЖЕННЯ
ФІГАРО» 04.45 Х/ф
«ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»

05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05 Більше ніж правда
07:50 Я зняв!
09:40 Дизель шоу 12+
10:55 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
16+
15:00 Т/с «Пес»
16:55 Х/ф «ВАСАБІ»
19:10 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ»
21:25 Х/ф «ПРИВАТНИЙ
КУРОРТ»
22:50 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ 3»

06.00 Бандитський Київ 08.05
Містична Україна 08.55, 18.35
Прихована реальність 10.30
Секрети Другої світової 12.10,
21.00 Найбільші обмани в історії
14.45 Таємнича Латинська
Америка 16.45 Річкові монстри
23.40 Секретні території 00.35
Скарб.UA

1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:10, 12:10 «Світ
навиворіт - 2: Індія»
13:05, 14:00, 15:00, 16:00 «Світ
навиворіт: Камбоджа»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Чорна кров»
17:10, 20:00 Т/с «Інша я»
22:20 Т/с «Єдиний мій гріх»

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 Страва честі 12+
10:30 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША
ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
12:10 Т/с «Швидка допомога»
16:25 Х/ф «МІСІС
ДАУТФАЙЕР»
19:00 Т/с «Снайперша»
22:50 Х/ф «КРАСУНЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/с «Лунтік»
07:45, 09:25 Kids Time
07:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
09:30 Ревізор. Спецвипуск
17:20 М/ф «Зачарований
принц»
19:00 Х/ф «50 ПЕРШИХ
ПОЦІЛУНКІВ»
21:00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В РАЙ»
23:00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В РАЙ 2»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації
2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
10:40 Х/ф «ТЕЛЕФОННА
БУДКА»

12:05 Х/ф «ОБЛОГА»
14:15 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
17:05 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
ВІДРОДЖЕННЯ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 5»
23:05 «Ліга сміху»

ІНТЕР
06.10 Х/ф «ДВАНАДЦЯТА
НІЧ» 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.
Морський сезон» 13.00 Т/с «Я
подарую тобі світанок» (12+)
17.15 Х/ф «ГРА МОЛЛІ» (16+)
20.00 «Подробиці» 20.30
«Правила виживання.
Спецвипуск» 22.00 Х/ф
«МІЛЬЙОНЕР» 00.05 «Речдок»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Угон по-нашому»
09:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
15:45 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 9 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» 10:35 Країна на смак
11:35 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12:55 Х/ф «ГАНС РЬОКЛЄ І
ЧОРТ» 14:20 Д/ц «Тайська
кухня» 15:20, 22:00
Бюджетники 15:50 UA:Фольк.
Спогади 16:55 Перший на селі
17:25 Д/ф «Всесвітня
природна спадщина. США.
Національний парк ГрандКаньйон» 18:25 Д/ц «Фестивалі
планети» 18:55 #ВУКРАЇНІ
19:25 Перша шпальта 19:55
Д/ц «Мегаполіси» 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:30 Т/с
«Окуповані»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Жаннаодружи»
09:10 «Ух ти show»
10:00 М/ф «Союз звірів»
11:40 М/ф «Астерікс та вікінги»
13:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА
КРАСУНЯ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Єдиний мій гріх»

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Страва честі 12+
09:55 Експерименти 16+
11:55 Хата на тата 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла

13:40 М/ф «Зачарований
принц»
15:00 Х/ф «50 ПЕРШИХ
ПОЦІЛУНКІВ»
17:00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В РАЙ»
19:10 Х/ф «МІЛИНА»
21:00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
МОРЕ»
23:10 Х/ф «ГЛИБИННИЙ
ПІДЙОМ»

МЕГА

УКРАЇНА

06:20 Антизомбі
08:05 Т/с «Відділ 44»
12:45, 18:45 Факти
13:00 Т/с «Пес»
15:00 Х/ф «ПРИВАТНИЙ
КУРОРТ»
16:25 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
МАЛІБУ»
20:35 Х/ф «ПРОБУДЖЕННЯ»
22:50 Х/ф «ПРИБУТТЯ»

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:50 Т/с «Інша я»
13:00 Т/с «Ані слова про
любов»
17:00, 21:00 Т/с «Повернення
до себе»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Бандитська Одеса
07.55, 00.35 Містична Україна
08.45, 18.35 Прихована
реальність 10.30 Секрети
Другої світової 12.10, 21.00
Найбільші обмани в історії
14.45 Таємнича Латинська
Америка 16.45 Річкові монстри
23.40 Секретні території 01.25
Майор «Вихор» 02.10 Академік
Корольов 02.50 Зворотний бік
Місяця 03.40 Полювання на
НЛО 04.30 Леонід Биков.
Зустрічна смуга 05.10 Мерилін
Монро

06:40 Стендап шоу
07:45, 13:35 Kids Time
07:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
09:40 М/ф «Вартові джунглів»
11:40 М/ф «Втеча з планети
Земля»

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:50 М/ф «Астерікс та вікінги»
11:10 М/ф «Союз звірів»

ICTV

К-1

2+2

ТЕТ

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ТРІГОНАЛ:
БОРОТЬБА ЗА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
15:50 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА
МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ»
19:25 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
21:10 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД»
23:30 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД-2»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ЗОЛОТА ЗИМА»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Т/с «Село на мільйон»
16.00 Х/ф «САМ УДОМА 5:
СВЯТКОВЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ» (16+)

ZIK

ФУТБОЛ-1

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

06:00 Огляд матчу «Португалія
- Швейцарія». Ліга Націй
УЄФА
06:10 Чорногорія - Англія. Відбір
до ЄВРО- 2020
08:00 Огляд матчу «НідерландиАнглія». Ліга Націй УЄФА
08:10 Португалія - Україна. Відбір
до ЄВРО- 2020
10:00, 15:40 Футбол NEWS
10:25 Іспанія - Норвегія. Відбір до
ЄВРО- 2020
12:10 Нідерланди - Німеччина.
Відбір до ЄВРО- 2020
13:55 Італія - Фінляндія. Відбір до
ЄВРО- 2020
16:05, 18:25 «Ліга Націй.
Матч-центр»
16:40 Нідерланди - Англія. Ліга

17:15 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД»
19:20 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ»
21:05 Х/ф «ЗАХИСНИК»
22:50 Х/ф «Я ПРИЙШОВ З
МИРОМ»

16.50 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Танька і Володька
23.00 Країна У

ZIK
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 «Народ
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
головне 18.45 Місто 19.15 VOX
POPULI 20.00 Докаz 21.00
Деталі 22.00 Стежками війни
22.30 Злий дім 00.45 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.55 Д/ф
«Великі танкові битви» 02.40
Художній фільм 06.00
Євромакс 06.30 Завтра вже
сьогодні

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Принцеса Лілліфі»
12.50 Х/ф «ЩАСЛИВИЙ
ГАНС»
14.00 Панянка-селянка

13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор-3»
14:05 Х/ф «ТРІГОНАЛ:
БОРОТЬБА ЗА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
16:00 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА
МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ»
17:30 Х/ф «ЕРА
ДИНОЗАВРІВ»
19:15 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
ЧЕРЕПИ»
21:00 Х/ф «СЛІДОПИТ»
22:55 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД-2»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15 VOX POPULI
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09.05 Докаz 10.00,
23.00 Перша передача 10.30
Стежками війни 11.00, 05.10
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
вогнем 12.50 Добрий ZIK
13.20 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 16.10, 17.15
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 17.00, 19.00 Перші
про головне 17.35 НеДебати
19.20 HARD з Влащенко 21.00

ФУТБОЛ-1

Націй УЄФА
18:50 Португалія - Швейцарія. Ліга
Націй УЄФА
20:30, 22:30, 23:40 «Головна
команда»
21:40 LIVE. Україна - Сербія. Відбір
до ЄВРО- 2020

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» 09.25 Д/ф «Аромати
Іспанії» 09.55 Радіодень «Життя+»
10.15 UA: Фольк. Спогади 11.05
Ранковий гість 11.20, 21.20 Д/с
«Своя земля» 11.35, 13.40, 21.50
Тема дня 12.40 Дволокісні хроніки
12.50 М/с «Вруміз» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00
Лекції. 100 років мистецтва за 100
хвилин 15.15 РадіоДень «Модуль
знань» 15.55 Українська
література в іменах 16.05 «Хто в
домі хазяїн?» 16.30 Д/ф «Супер
чуття» 17.15 Д/с «Неповторна
природа» 17.40 Д/ф «Мегаполіси»
18.05 Д/ф «Морська кухня» 19.00
Головний випуск новин. Наживо
19.25 Тема дня. Наживо 19.50 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 20.15 Д/с
«Пліч-о-пліч» 20.30 Головний
випуск новин. Повтор 20.50
Програма розслідувань «Схеми.
Корупція в деталях» 22.15
«Букоголіки» 22.45 Лайфхак
українською

Колумбії» 10.45 UA:Фольк
Спогади 11.40 «Хто в домі
хазяїн?» 12.10 Д/с
«Неповторна природа» 12.35,
16.25, 16.35 Лайфхак
українською 12.45 Українська
читанка.Юрій Винничук 12.55
Радіодень. «Модуль знань»
13.40 Тема дня 14.05
«Розсекречена історія» 15.00
Лекції. 100 років літератури за
100 хвилин 15.15 Радіодень
«Книжкова лавка» 16.10
Човен.Експериментальна
археологія/Цикл Wild Fox/
16.15 Візитівки Полтавщини,
Карпат 16.50 Документальна
програма «Фестивалі планет»
17.15 Сильна доля. Скай
18.05 UA :Фольк. Спогади
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

06:00 Данія - Ірландія. Відбір до
ЄВРО- 2020
07:45, 14:15, 17:55, 20:55 Огляд
1-го ігрового дня. Відбір
до ЄВРО- 2020
10:00, 15:35, 22:30 Футбол
NEWS
10:25, 13:25 «Головна команда»
11:35 Україна - Сербія. Відбір
до ЄВРО- 2020
15:55 LIVE. Ісландія - Албанія.
Відбір до ЄВРО- 2020
18:50 LIVE. Фінляндія - Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЄВРО- 2020
21:35 LIVE. Білорусь Німеччина. Відбір до
ЄВРО- 2020
НТН
23:40 Греція - Італія. Відбір до
ЄВРО- 2020. Прем’єра 05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
«ДОРОГА В ПЕКЛО» 08.45
UA: РІВНЕ
Х/ф «ХАЗЯЇН ТАЙГИ» 10.20
Х/ф «ЗНИКНЕННЯ СВІДКА»
07.00 Додолики 07.15 М/с
12.00 Т/с «Спецзагін «Кобра
«Вруміз» 08.00 Ранкове шоу
11» (16+) 15.55 «Таємниці
«Добрий ранок» 09.30
«Енеїда» 10.20 Д/ф «Аромати кримінального світу» 17.00

Деталі 22.00 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 23.30
Вижити в Україні 00.00
Документальний фільм 01.00
Художній фільм 02.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV»

14:45 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру. Прем’єра
16:05, 19:05 «Головна команда»
17:15 Україна - Сербія. Відбір до
ЄВРО- 2020
21:00 «Ліга Націй. Матч-центр»
21:35 LIVE. Фінал. Ліга Націй
УЄФА

ТЕТ

UA: РІВНЕ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Ніко 2: маленький
братик - великі
неприємності»
12.30 Х/ф «ЗОЛОТА ЗИМА»
14.00 Панянка-селянка
16.50 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька
і Володька
23.00 Країна У

07.00 Х/ф «СПІВОЧЕ ДЗВІНКЕ
ДЕРЕВЦЕ» 08.10 М/с «Вруміз»
08.25 Наколо світу 08.30
Ранкове шоу 09.30 «Країна на
смак» 10.15 Д/ф «Аромати
Колумбії» 10.40 UA:Фольк
Спогади 11.30 «Хто в домі
хазяїн?» 12.00, 12.25 Д/с
«Неповторна природа» 12.55
Радіодень. «Модуль знань»
13.40 Суботня тема 14.05
«Розсекречена історія» 15.00
Д/п «Малевич. Український
квадрат» 15.45 Українська
література в іменах 15.55, 22.15
«Букоголіки» 16.25, 20.20
Візитівки Полтавщини, Карпат
16.35, 22.45 Лайфхак
українською 16.40
Документальна програма
«Фестивалі планет» 17.10
Сильна доля 18.05 UА Фольк.
Спогади 19.00 Д/с «Своя земля»
19.25 Д/с «Разом» 19.50 Д/с
«Спільно» 20.30 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 21.00
#НЕОКЛАСИКА Єгор Грушин у
супроводі струнних

ФУТБОЛ-1
06:00 Португалія - Швейцарія.
Ліга Націй УЄФА
07:45, 12:15, 19:55 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Білорусь - Німеччина.
Відбір до ЄВРО- 2020
12:55 Нідерланди - Англія. Ліга
Націй УЄФА

НТН
05.00 «Top Shop» 07.05 Х/ф
«ТРИМАЙСЯ, КОЗАЧЕ!» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЄДИНА ДОРОГА» 10.50, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Правда життя» 13.25
«Речовий доказ» 14.45, 21.20 Т/с
«Хейвен» (12+) 16.50 «Легенди
бандитської Одеси» 17.20
«Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємниці світу» 23.45 Х/ф
«ВАЖКО БУТИ МАЧО»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00, 20.20
«Великий ефір Василя Зими»
02.00, 04.30, 08.05 «Студія Захід»
з Антоном Борковським 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30, 09.30
«Поліцейська хвиля» 04.00
«Шустрова Live» 08.00
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
«Коментар» 19.15 «Еспресо:
Дебати» 21.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 22.00
«#Скандали_тижня» 23.00
«Вартові Еспресо» 23.30
«Мандруй своє»

«Правда життя» 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «ІВАН
БРОВКІН НА ЦІЛИНІ» 21.20
Х/ф «ДАЛІ НІКУДИ» 23.20
Х/ф «ДІАМАНТОВІ ПСИ» (18+)

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
«Політичний МаринаД» 21.30
«Шустрова Live» 22.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським

НТН
05.50 Х/ф «ГРІШНИК» 07.20
«Страх у твоєму домі» 11.00 Х/ф
«ІВАН БРОВКІН НА ЦІЛИНІ»
12.45 Х/ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»
14.15 Х/ф «РІДНА ЗЕМЛЯ»
17.00 Х/ф «ДАЛІ НІКУДИ»
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ» 20.50 Х/ф
«ХРОНІКИ МЕСНИКА» (16+)
22.55 Х/ф «ДУБИНА» (18+)

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» 22.45
«Унікальні церкви Карпат» 23.00
«Поліцейська хвиля»
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n Cамородки із народу

n У всіх на вустах

Фото znaj.ua.

ПОНАД 700 ПІСЕНЬ НАПИСАВ
МИКОЛА ГАПОНЮК ІЗ СЕЛА ЛИЧКИ
КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ

ій батько Вас и л ь
Гапонюк дуже хотів, щоб
я став музикантом. Він
сам грав на гармошці,
але мені цей інструмент
не подобався, — розповідає Микола. — Тоді
баба Катя, мамина мама,
в Колках купила мені
баян,
який
дотепер
справно служить та прекрасно звучить.
Микола Васильович
бере у руки інструмент
і
виконує
зворушливу «Баладу про скрипку» на вірші Василя Гея.
Із цією піснею композитор виступав на минулорічному фестивалі «Оберіг».
Зі слів мого співрозмовника,
один
із найяскравіших спогадів
дитинства — самодіяльні
сільські троїсті музики:
його батько — гармоніст,
Петро Веселуха на прізвисько Капрал (служив
ще у польській армії) грав
на скрипці, а батьків кум
Володимир Гапонюк —
на бубні. Зростаючи під
такий супровід, хіба можна було обрати якусь іншу
професію?
Отож, коли в 1971 році
у
Тростянці
завдяки
Анатолію
Тимофійовичу Ставському відкрили
філіал Ківерцівської музичної школи, Микола
Гапонюк став її учнем. Він
досі згадує свого першого викладача Степана
Собицького, який навчав
грати на баяні. На вступному екзамені до Луцького культурно-освітнього
училища сільський хлопчина віртуозно виконав
«Сонатину» Муціо Клементі.
Пан Микола закінчив відділ народних інструментів, тому, крім
баяна,
опанував
гру
на фортепіано, домбрі
та балалайці. Вже на тре-

—М

тьому курсі студенти
«лабали» у Рожищі в ресторані «Стир». Так вони
заробляли собі на прожиття та вдосконалювали майстерність.
— Нині неможливо
порахувати, на скількох
весіллях мені довелося грати, — усміхається
Микола Васильович. —
У 1978 році створили вокально-інструментальний
ансамбль «Спектр». Працювали у трьох областях. Що ж до Волинської,
то тільки не виступали
у Володимир-Волинському та Ратнівському районах.
У житті музиканта Миколи Гапонюка траплялося чимало прикольних,
навіть анекдотичних випадків.
—
Старше
покоління добре пам’ятає,
як у радянські часи стали проводити показові
безалкогольні весілля, —
пригадує
баяніст. —
Якось наш ансамбль

Дмитро СПІВАК,
політик та телеведучий:
«Через півроку Саакашвілі піде в опозицію до Зеленського, знову організує партію
і почне розгойдувати човен
для чергових виборів… Путін
перший запустив цю думку,
запропонувавши Зеленському повернути громадянство Міхо. Він знає,
чим закінчаться чергові українські «гастролі». І в Києві проковтнули цю наживку. Я вважаю, що це фатальна помилка. Даремно ви,
Володимире Олександровичу. Ох, даремно».
На цьому баяні, подарованому 50 літ тому бабусею,
музикант творить мелодії.

дах у закладах культури
Ківерцівського
району.
З 1992-го став учителювати у Тростянецькій середній школі. Саме ця

Творчий
доробок
композитора використовують колеги в багатьох
волинських школах та дитячих садках. Свої книжки
пан Микола презентує
на курсах підвищення
кваліфікації педагогів, ділиться ними охоче, адже
вони потрібні людям.
Сільський
музикант
видав 15 збірок — це понад 700 пісень на слова Олександра Богачука, Петра Маха, Василя
Гея, Миколи Гаврилюка
та багатьох інших поетів.
За два місяці написав музику до 30 віршів редактора з Ківерців Миколи
Миценка. У його доробку
«Марш випускників» поета з Тростянця Петра Сидорука.
— Вже півтора року
працюю над дослідженням про сільських музикантів, це буде солідна
книга, — розповідає Микола Гапонюк.
Крім пісень, є ще одне
досягнення, яким пишається
композитор.
У 2006 році пан Микола
створив у Тростянці вокальний гурт «Сузір’я». n

вступному екзамені до Луцького
« Накультурно-освітнього
училища сільський
хлопчина віртуозно виконав «Сонатину»
Муціо Клементі.

»

троїстих музик запросили на таке дійство в село
Озеро
Ківерцівського
району. «Тверезе» комсомольське весілля знімало
телебачення. Весь прикол у тому, що на столах
справді не було спиртного — тільки вода, компот,
соки. Всі гості за столами
сиділи чинно-благородно, але часто виходили
ніби «до вітру». А за хлівом стояв бідон із самогонкою. «Перекинуть» чарочку — й повертаються
закушувати. Тільки коли
телевізійники
поїхали,
«загуло» справжнє народне гуляння з танцями
та піснями.
Микола Гапонюк працював на різних поса-

робота спонукала його
до творчості.
— Музику почав писати у 45 літ, — пригадує мій
співрозмовник. — Коли
працював у школі, потрібно було проводити свята.
І в сценаріях, які готували вчителі, часто були
слова пісень без музики.
І я взявся створювати
свою. Перша моя збірка «Неповторна мить»
вийшла у 2003 році. Перед тим познайомився
із журналістом Сергієм Цюрицем, і він став
редактором моїх книг.
Пісенники видаю переважно за власні кошти,
щиро вдячний районній
профспілці освітян за допомогу.
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Кому вигідне
повернення
Саакашвілі?
Володимир Зеленський знову
зробив громадянином України
одіозного грузинського політика

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Кость ГАРБАРЧУК

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

А почалося все з батькової мрії про
сина-музиканта та з баяна, якого
12-річному онукові подарувала
бабуся. Пан Микола і досі виступає
з цим інструментом

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E!mail

Заснована 27 вересня 1939 року.*

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь!якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь!нова» чи на її
інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

Приймальня 723894
Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
723989
Cвітліковська Галина Йосипівна
722007
Рузак Петро Макарович
723894
Римар Микола Анатолійович
723894
Наумук Сергій Васильович
725102
Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

Р

Е

К

Л

А

Листів і зв’язків
із читачами

Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102 Снічук Христина Миколаївна

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Соціального захисту

720666

Занюк Лариса Віталіївна

727107

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович
770770

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Ян ВАЛЄТОВ,
блогер, письменник:
«Думаю, що історія із Саакашвілі може мати продовження. Він — людина-граната.
Обов’язково вибухне».
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