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n Захотіли — і зробили!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

«Як ми тільки
отримали угіддя, люди
говорили: «О, це вже
звіра в лісі не буде —
все винищать»
Громадська організація «Сто ходів»,
яку в селі Піщане Камінь-Каширського
району три роки тому створив разом
із однодумцями Степан Федік,
довела, що при добрих господарях звірів
у лісі більшає
Єгері Анатолій та Олександр Федіки у день нашої зустрічі були сівачами.
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»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Вік — коханню не завада

Фото із сайту Музею волинської ікони.

770-770

Стартова ціна лота –
1000 гривень. Аукціон
триватиме до 16 червня,
– свята Трійці.

»

n Політика

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ»
ГРОЙСМАНА:
чим відрізняється нова
політична сила прем’єра

Ікону з 20 тисяч сірників умільця з Люблинця Ковельського
району Юрія Семенюка (на фото)
виставили на аукціон для продажу, аби допомогти 3-річному
хлопчикові з міста залізничників
Матвію Хвищуку,
який хворіє на рак.

с. 8

Весільне «Гірко!» звучало для подружжя Сєдих.

«СОЛОДКІ ПОЦІЛУНКИ
І ЧЕРЕЗ 67 РОКІВ
ШЛЮБУ» с. 16

»
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Н

асичена епоха змін,
яку переживає Україна, вимагає нових
рішень та підходів. З огляду
на результати президентських виборів зрозуміло, що українці стомилися
від старої неефективної
системи й готові підтримувати молоді та некласичні
політичні сили, які зможуть
нарешті вивести рівень життя на кілька щаблин вище.
І розпочати потрібно саме
зі зміни виборчих канонів,
щоб до влади могли стати
ті, хто на це заслуговує.
Переконаний у цьому
і прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який
прийняв рішення йти
до Верховної Ради зі своєю
новоствореною партією.
«Українська стратегія», яка
впевнено завойовує прихильників, є концептуально новою політсилою, що
об’єднає і досвід, і креативні та відважні ідеї. В сукупності таке поєднання може
здійснити справжній ривок
у політикумі країни, як вважає чимало експертів
Данило МОСТОВИЙ

НА БОЦІ ЛІДЕРА —
НЕЗАПЛЯМОВАНІ
РЕПУТАЦІЯ І ДОСВІД

Безумовно, маючи за плечима колосальну практику як політика, так і чиновника, Володимир
Гройсман не міг стояти осторонь
тих процесів, які наразі відбуваються у державі. Адже за час
його керівництва Кабміном було
чимало зроблено, а ще більше
розпочато. І всі починання необхідно довести до кінця, аби
зміни, які вже суттєво відчутні
для українців, нарешті втілились
у життя і запрацювали на повну.
А для цього необхідна підтримка
парламенту.
Безперечно, нинішню каденцію депутатів є за що хвалити, але є і за що критикувати.
Проте уряд міг зробити значно
більше, якби всі пропозиції,
подані Кабміном, знайшли підтримку залу та впроваджувались швидше. Незавершеними
є ще багато питань із децентралізацією, медичними та соціальними реформами, насамперед
через те, що хтось не хотів, аби
робота здійснювалась швидко
та ефективно. Попри те, що народні депутати змогли прийняти
багато важливих рішень, низька
ефективність роботи Верховної Ради все ж залишається головним гальмом змін у країні.
Із 35 законопроектів, визначених урядом як пріоритетні для
розвитку економіки, народні депутати за рік підтримали лише
декілька. Зі слів Володимира
Гройсмана, він добре розуміє,
як працюють процедури всере-
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«Українська стратегія» Гройсмана:
ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ НОВА ПОЛІТИЧНА
СИЛА ПРЕМ’ЄРА

хотів би мати лояльного прем’єра, який став би його ключовим
VIP-агітатором. Оскільки Гройсман відмовився виконувати
роль своєрідного «весільного
генерала», його спробували замінити. Однак через відсутність
гідної кандидатури реалізація
цього плану була відкладена…»
ХТО ПОТРАПИТЬ
У КОМАНДУ
ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА

«Ми об’єднуємося в партію для того, щоб завершити базові реформи».

дині парламенту, адже сам був
його спікером.
«Ми маємо змінити систему
ухвалення рішень. Мусимо бути
швидкими, мобільними і максимально якісними. Не можна
витрачати роки на один закон.
Порядок денний, який ми повинні визначити на перспективу,
має бути реалістичним, сильним
і здатним пришвидшити процеси, що відбуваються в державі», — наголосив очільник уряду.
ВІД СПІВПРАЦІ РАДИ
ТА УРЯДУ ЗАЛЕЖИТЬ
ДОБРОБУТ УСІХ
ГРОМАДЯН

Не секрет, що від того, хто
представлятиме українців у парламенті, залежить співпраця
з Кабміном, яка є основою для
подальшого розвитку всіх сфер
життя країни. Володимир Гройсман давно закликав до зміни системи прийняття рішень
у Верховній Раді й особливо наголошував на цьому після президентських виборів.
Парламент має формуватися і працювати за зміненими
правилами. Щоб нові лідери
від партій «Люди важливі», «Голос» та інших сил змогли увійти
та оздоровити українську політику, вибори до Верховної Ради
мають відбуватися за новим законодавством. Потрібно реформувати сам парламент та зняти
депутатську недоторканність.
Про останнє питання мова велася неодноразово, проте ще й
досі не було зроблено жодних
кроків, аби пришвидшити цей
процес.
«Я вважаю, що недоторканність українського парламенту
та інших чиновників роз’їдає
його зсередини, вона дає змогу

розширювати рамки і порушувати закон. Тож давайте зараз
приймемо рішення і знімемо
недоторканність. Я глибоко переконаний у тому, що це правильно, чесно і достойно», — зазначає Гройсман.
Лідер «Української стратегії»
наголосив, що між президентськими та парламентськими виборами є «вікно можливостей»,
які треба використати для того,
щоб далі міняти систему. Адже
якщо вдалось втілити реформу
децентралізації, то можна почати закріплювати її у Конституції.
Але для цього потрібен новий
виборчий закон — запровадити

проходитимуть за старими правилами, які, як показує досвід,
не є ефективними. Нових людей
пройде небагато, а ті, що потраплять в Раду, змушені будуть
працювати, як і раніше.
Окрім того, у той же день
Зеленський зажадав, щоб усі
міністри написали заяви про
відставку. На думку експертів,
звинувачувати всіх керівників міністерств у бездіяльності аж ніяк
не можна, адже протягом трьох
років було досягнуто чимало
результатів. Ті реформи та нововведення, на які попередники
навіть не наважувалися, були
якщо не втілені, то принаймні

парламент прем’єр та його нова
« Укоманда
йдуть, щоб змінити систему, яка
стримувала стрімке реформування держави
бюрократичними застарілими парламентськими
процедурами, побудувати сильну економіку і, що
важливо, захистити соціальні верстви.

»

відкриті списки. «Тоді ми більше фахових людей приведемо
у центральну владу, в тому числі,
можливо, й із місцевого самоврядування», — пояснює Володимир Гройсман.
НЕ БАЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТОЙ, ХТО НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ

Те, що новий Президент
не пішов шляхом співпраці
з чинною Радою і розпустив парламент відразу після інавгурації, стало своєрідним каменем
спотикання між двома політичними органами. Адже, в свою
чергу, парламент не підтримав
запропоновану
Президентом
нову схему виборів до Верховної Ради. Як результат, вони

розпочаті. Не заслужив на таке
ставлення Президента і сам Володимир Гройсман, який часто
був ініціатором тих чи інших проектів, що дали в подальшому хороший результат. Однак прем’єр
у той же день заявив про свою
відставку, надавши шанс Зеленському зайнятися формуванням
нового уряду. «Я вважаю, що
Президент має негайно внести
кандидатури прем’єр-міністра
і нового уряду, але це має відбутися у найкоротший термін», —
наголосив прем’єр.
Політолог Віктор Таран у публікації видання «Укрінформ»
дав свій коментар діям Зеленського: «За півроку до старту
виборчої кампанії Президент

У голови уряду є чітке розуміння того, в якому напрямку
рухатися для розвитку держави.
Тож логічно, що він хоче привести до Верховної Ради молодих,
але водночас досвідчених людей, які знають, що треба зробити для успіху України. На зміну
старим кадрам мають прийти ті,
хто зможе по-новому дивитись
на проблеми країни і матиме
своє бачення їхнього вирішення. «Для мене вибори — не просто бажання брати в них участь.
У мене чіткий погляд на те, що
може зробити Україну і українців сильнішими. І вважаю, що
ці кроки повинні бути реалізовані», — пояснив Володимир
Гройсман.
У парламент прем’єр та його
нова команда йдуть, щоб змінити систему, яка стримувала
стрімке реформування держави
бюрократичними застарілими
парламентськими процедурами, побудувати сильну економіку і, що важливо, захистити соціальні верстви, які за останні три
роки отримали значне покращення умов життя. Адже все, що
розпочато, потрібно завершити, і зробити це максимально
успішно!
До речі, рейтинг нової сили
прем’єра почав стрімко рости, щойно він заявив про свою
участь у виборах. Такий ривок
за короткий час показує, що
«Українська стратегія» легко
проходить до парламенту. Високо оцінюють шанси Гройсмана і місцеві експерти та прості
волиняни. «Реформи, розпочаті
урядом Володимира Гройсмана, є частиною стратегії покращення життя кожного українця. Ситуація склалася так, що
на півдорозі доводиться зупинятися. Для того, щоб завершити
базові реформи, ми об’єднуємося у політичну партію «Українська стратегія Гройсмана».
Незабаром буде презентовано
нашу Програму та план розвитку
країни. Лідером партії є людина, яка має потужну енергетику,
харизму та силу волі, щоб привести усе розпочате до позитивного завершення. Для цього
йому і партії потрібна підтримка
кожного українця», — розповів
Сергій Адамчук, голова Волинської обласної організації політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». n
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ВОЛИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА 2019–
2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (ЛІЦЕНЗІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 19.06.2015 АЕ № 636488) НА ДЕННУ ФОРМУ
НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА НА БАЗІ 9 І 11 КЛАСІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
- харчові технології;
- готельно-ресторанна справа;
- туризм;
- інженерія програмного забезпечення;
- комп’ютерна інженерія;
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- фінанси, банківська справа та страхування;
- облік і оподаткування.
За освітньо-кваліфікаційним рівнем
кваліфікованого робітника:

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ:
- агент з організації туризму; адміністратор;
- оператор комп’ютерного набору; касир торго-

вельного залу;
- касир (у банку);
- пекар; кондитер;
- майстер ресторанного обслуговування;
- оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення;
- електромеханік з ремонту і обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
- слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;
- офіціант; бармен;
- кухар;

- кравець; вишивальник;
- оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення;
- касир торговельного залу; продавець продовольчих товарів.
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:
- за ОКР молодшого спеціаліста: на основі 9 кл. —
1–13 липня, на базі 11кл. — 10–29 липня;
- за ОКР кваліфікованого робітника — 15 червня —
15 серпня.
Наша адреса: м. Луцьк, вул. Кафедральна,6,
тел.: (0332)726163,721217. E-mail: vocnuft@
gmail.com

ТОВ
«СПЕЦКОМПЛЕКТПОСТАЧ»

потрібні дорожні
робітники
(офіційно)
на ремонт доріг
у Київській обл.,
з/п від 12000 грн.
073–763–40–08
Володимир.

РІДНИЙ КРАЙ
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Фото Новости.in.ua.

Доброго дня
вам, люди!

Фото Руслани ЧАЙКИ.

І лише діти вміють
цінувати літо за квіти,
метелики й сонце
Чи буває щось прекрасніше у світі,
ніж їхня гра на осяяному сонцем і всіяному
квітами лузі? Чи є що миротворніше,
як спостерігати гру світлотіней на волоссі
маленької донечки?
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n Погода

«Передгрозовим
им
м
залишався прогноз
на всій території
світу»
Так влучно висловився
про погоду найближчими днями
Юрій Іздрик

Лариса ЗАНЮК

Сучасну клумбу з декоративними рослинами
створили у закладі дошкільної освіти № 22 міста
Луцька, що в районі підшипникового заводу.
Такий живий килим на землі втішає око не лише
вихованцям дитсадочка, а й мешканцям мікрорайону. Цю красу вдалося зробити спільно з батьківською громадою та працівниками закладу, розповів
депутат Луцької міської ради Микола Романюк, який
посприяв цікавій ідеї керівника дитсадка Ірини Сарнавської.

Агов, студентські друзі,
відгукніться!
Випусників Володимир-Волинського технікуму гідромеліорації і механізації сільського господарства
груп М-43 (1974-го) та М-22 (1969–1970 років) чекатимуть 18 червня, об 11-й годині, біля Агротехнічного коледжу, що на вул. Осипенка. Відзначатимемо
дві дати: 50-річчя вступу в технікум та 45 років після
його закінчення. Звертайтесь до Олександра Лотиша
за тел. 0965569503.
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Сонце (схід — 5.05, захід —
21.29, тривалість дня — 16.24).
Місяць у Леві, Діві. 6–7 дні
Місяця.
Іменинники: Федора, Нил,
Анастасія, Іван, Леонід, Петро.

Сонце (схід — 5.05, захід —
21.31, тривалість дня — 16.26).
Місяць у Діві. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Олександр, Лука, Марія, Фаїна, Андрій, Богдан, Костянтин.

Фото зі сторінки у фейсбуці Миколи РОМАНЮКА.

Малята ходитимуть до такого дитсадка
ще охочіше

8 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.06, захід —
21.29, тривалість дня — 16.23).
Місяць у Леві. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Олена,
Ілона, Макар, Карпо, Олександр,
Георгій.

10 ЧЕРВНЯ

Усвідомила незворотність часу лише тоді, коли
діти подорослішали і вже не плетуть віночків із польових квітів, не розгойдують аж до хмар гойдалку,
не носять букети польових ромашок до обіднього
столу, не приходять зі жменею латаття і мокрою взувачкою… «Малі діти — малий клопіт», — утішала мене
бабуся, коли маля капризувало в колисці. А тепер,
коли дорослі діти ходять своїми дорогами, зрозуміла
цю приказку. А от фото зігріває спогадами про безтурботне літо, сплетене із квітів, метеликів та сонця.

А на майданчиках — килими
із природних матеріалів

Сонце (схід — 5.07, захід —
21.28, тривалість дня — 16.21).
Місяць у Леві. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Федір,
Інокентій, Вікторія, Ярополк,
Ігор, Макар.

Сонце (схід — 5.05, захід —
21.30, тривалість дня — 16.25).
Місяць у Діві. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Микита, Олексій, Іраклій, Дмитро, Захар, Павло, Герман.

Руслана ЧАЙКА

Малечі тут дуже подобається.

3

За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 7 червня — мінлива хмарність, удень короткочасний дощ, місцями гроза, продекуди
град. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 12–17, удень — 23–28 градусів тепла. 8-го — мінлива хмарність,
удень короткочасний дощ, місцями
гроза, подекуди град. Вітер південний, 5–10 метрів за секунду, під час грози шквали 15–20. Температура повітря
вночі — 12–17, удень — 23–28 градусів тепла. 9-го — мінлива хмарність,
уночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень — короткочасний дощ, гроза. Вітер північний,
5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 12–17, вдень —
22–27 градусів тепла. 10-го — мінлива
хмарність, місцями короткочасний
дощ. Вітер східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
12–17, удень — 24–29 градусів тепла.
11-го — мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер східний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 13–18, удень —
22–27 градусів.
Температура води у річці Стир — 21,
в озері Світязь — 20 градусів.
У Рівному 7–9 червня хмарно, дощ
із грозою. Температура повітря – 17–24
градусів тепла. 10-го, 11-го – хмарно,
р повідрібний дощ. Температура
начтря – 18–28 градусів із позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.

Тел. 72–38–94.

n Золоті слова
«Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти
будуєш плани».
Джон ЛЕННОН,
засновник і співак гурту «Бітлз».
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РОБОТА В ПОЛЬЩІ.
Збір полуниці. Також є багато інших вакансій для
чоловіків, жінок та сімейних пар.
Тел.: 0507214263, 0672179648 (Андрій).
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n За сигналом читача

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних комунікацій
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки

РАДІОПРИЙМАЧ ЙОГО
ПРАДІДУСЯ
Сьогодні — 6 червня — моєму дідові Станіславу
Івановичу Хомінському виповнилося б рівно 100 літ.
До такого поважного ювілею він не дотягнув —
відійшов у засвіти на 94-му році життя, під час нашого
домашнього Євро-2012, якраз між поєдинками
збірної України зі шведами та французами.
Тож День журналіста для мене вже всьоме — звичайне
професійне свято. За життя діда я неодмінно в цей
час їхав у село Новопіль, що на Житомирщині, аби
обійняти дорогих мені людей — дідуся Стасика
і бабцю Галю.
— З днем народження! — казав я.
— З днем журналіста! — лунало у відповідь
дного разу така
поїздка навіть коштувала тоді ще молодому кореспондентові догани: головний
редактор «Голосу України»
Анатолій Горлов ніяк не хотів мене відпускати зранку: мовляв, вітати колектив
парламентської газети приїде сам Голова ВР Володимир Литвин. Я спересердя
заявив, що «мені той Литвин
до одного місця» і поїхав
без усіляких дозволів. Як
на студента, справді, борзо,
але згадати-таки приємно. До речі, для тієї догани
я потім замовив у багетній
майстерні розкішну раму й
повісив її над своїм робочим
столом…
Про діда я, здавалося б,
знав усе.
Півторарічним хлопчиком він лишився без мами —
тож навіть не пам’ятав її.
А 13-літнім втратив і тата.
Було це під час Голодомору 1932–1933 років. Двоє
старших синів і донька мого
прадіда Івана були набагато
старшими і вже давно дорослими, а мій майбутній
дідусь жив зі своїм татом.
Тому вдалося прилаштувати
сина-підлітка в сусіднє село-комуну, де той за миску
поганенької юшки на день
працював і у такий спосіб
якось виживав. Натомість
батько поволеньки вмирав,
адже весь хліб у селян давно конфіскували. Аби врятувати рідну людину, 13-річний Стасько вмовив свого
однолітка з місцевої сім’ї
комуністів здійснити такий
обмін: один плете «на замовлення» батога, а другий
краде з дому буханку хліба…
Лише одного разу я бачив, як плаче мій дід. Було
це тоді, коли він розповідав,
як із усіх сил мчав зі схованим під сорочкою буханцем до батьківської хати.
Як на ходу відчинив двері й
заскочив усередину:
— Тату, тату, — я хліба
вам приніс! — радісно закричав він… і побачив вже
мертвого батька…
Після школи юнак-сирота
подався
вчитися
до Житомира — хотів стати лікарем. Проте покинув
навчання з двох причин:
по-перше, не мав взуття,
тож був у буквальному розумінні босоногим студентом;
по-друге, важко переносив

О

запах трупарні, в якій відбувалася частина занять.
Згодом одруження, війна, фронт… Маленька фотокартка сина-первістка Юзика (який згодом стане моїм
татом) із коротеньким, зробленим олівчиком підписом
знайде його в госпіталі після
важкого поранення — у кишені гімнастерки вона потім
пройде з ним аж до кінця
війни і стане однією з наших
родинних реліквій.
Пізніше завідував сільським поштовим відділенням. А відразу після виходу
на пенсію в них з’явився
довгоочікуваний онук — ним
був якраз я. Тож дошкільням
майже увесь час проводив у селі в дідуся й бабусі.
Взимку ми з дідом полюбляли ліпити сніговиків,
а одного разу влітку мені…
страшенно закортіло покататися на лижах. Дід мовчки
поліз нагору, зняв їх, і я таки,
на подив сусідам, здійснив
заїзд по траві на коротку
дистанцію!
А ще він дуже гарно малював, виписував і перечитував цілий оберемок газет
і майже ніколи не розлучався з маленьким, ще радянського виробництва радіоприймачем. Навіть коли
спати лягав, клав його біля
себе на подушку і тихенько
вмикав.
Коли не стало дідуся
Стасика, а за півтора року
і бабці Галі, я забрав із їхньої
хати лише родинні фотографії і той радіоприймач.
Привіз його додому,
поклав у шафі на полицю — та й забув. А кілька
тижнів тому мій п’ятилітній
син Ярко підходить до мене
з тією раритетною технікою
і запитує:
— Тату, а що це таке?
— А-а, то радіоприймач
твого прадідуся, — майже байдуже відповідаю
я, як завжди заклопотаний.
— Ра-ді-о-прий-мач мого пра-ді-ду-ся??!
Словом, довелося бігти
в магазин за батарейкою
«Крона», потім трішки пошкрябати ножиком і протерти змоченою в горілці
ваткою дещо окислені контакти — й він таки запрацював!
Того вечора Ярко засинав із радіоприймачем
на подушці. Радіоприймачем його прадідуся… n

Селянин сподівається дізнатися правду.

ВІД ХАТИ ЗАЛИШИЛИСЯ
ОБГОРІЛІ СТІНИ...
Господар хоче з’ясувати, хто підпалив будівлю
У ніч перед другим туром президентських виборів у селі
Роговичі Локачинского району згоріла хата, в якій ніхто
не жив. Юрій Шумчук – власник дерев’яного будинку
розміром 12 на 8 метрів із сусіднього села Козлова. Він
звернувся до редакції і попросив допомогти з’ясувати
обставини лиха
Кость ГАРБАРЧУК

Для цього чоловіка вирішальний день перегонів
за головну булаву в Україні
запам’ятався тим, що зранку 21 квітня йому повідомили
про пожежу в Роговичах. Він
одразу приїхав й був приголомшений побаченим: на місці
колишнього старого будинку
лишились обгорілі чорні стіни
й провалена покрівля.
— Я написав заяву в поліцію з проханням розслідувати
всі обставини загорання, —
розповідає Юрій Шумчук,
коли ми разом з ним та його
дружиною Марією приїхали
у Роговичі й зупинилися біля
двору. Спочатку за деревами
не було видно спаленої хати.
Підійшовши ближче, побачили невтішну картину.
— Ми тут не жили, а тримали город — 62 сотки землі. Електрична лінія від хати
відрізана, вже не спишеш
на те, що замкнула стара проводка. Точно хтось підпалив.
Сама ж не зайнялася. А хто
це зробив? Навіть не знаю, чи
розглядали мою заяву в поліції, — продовжує селянин. —
Від колись добротної хати лишилося згарище. Що ж мені
тепер робити? Будинок уже
не повернеш, але хочу знати
правду. Від такої біди ніхто
не застрахований.
З його слів, коли купляли цю хату, думали розібрати

і перевезти до себе в Козлів.
Це ж була якісна деревина.
Стіни зроблені з капітальних
брусів, які навіть нині пахнуть
свіжою живицею. А тепер все
пропало. Така хата ще зо сто
літ могла б стояти, переконаний господар.
— Я думаю, що почалася
пожежа з цієї ями, — розповідає пан Юрій власну версію,
адже він уважно обстежив всю
територію, шукаючи хоча б
якісь сліди зловмисника. —

про пожежу вночі 21 квітня.
Підійшли до жінки, яка працювала на городі.
— Нічого я не бачила, навіть не чула, як горить та хата
й стріляє шифер, — відповіла
вона й продовжила зосереджено сапати буряки, зовсім
не звертаючи на нас уваги. —
Що ви від мене хочете? Сміття раз чи два туди виносила,
скажу чесно, але того дня біля
будинку не була, — каже жінка. — Звідки я знаю, хто там
ходить. Може, якісь пияки сиділи й підпалили.
Ситуацію з пожежею газеті «Волинь» прокоментував
завідувач сектору комунікації
Головного управління Національної поліції у Волинській

купляли цю хату, думали розібрати
« Коли
і перевезти до себе в Козлів. Це ж була якісна
деревина. Стіни зроблені з капітальних брусів,
які навіть нині пахнуть свіжою живицею.

»

Це колись був старий льох.
Сюди сусідка Тетяна Владарчик виносила своє сміття, я не раз це бачив. Вона ж
могла його підпалити. Але ж
тепер нічого не докажеш.
Бо треба було мені ще раніше написати заяву в сільську
раду, що жінка всякий непотріб по чужих дворах носить.
Дивіться, все що було в ямі,
вигоріло, а тоді вогонь перекинувся на хату. Пожежні приїхали гасити її о другій годині
ночі. Мені казали, що вилили
5 машин води.
Щоб бути об’єктивними,
ми запитали у Тетяни Владарчик, яка мешкає через дорогу
від згорілої хати, що вона знає

області Віктор Гомоль:
— Заява жителя села Козлова Локачинського району
Юрія Шумчука відповідним
чином зареєстрована. За попередньою
інформацією,
поки що немає об’єктивних
підстав вважати, що було
скоєно навмисний підпал дерев’яного будинку в Роговичах. Скоріше за все, загоряння будівлі сталося внаслідок
необережного
поводження
з вогнем через спалювання
сміття чи зілля. Наразі правоохоронці проводять перевірку, щоб установити особу,
яка могла це вчинити. Про результати ми обов’язково поінформуємо Юрія Шумчука. n

514,1 мільйона гривень заборгували
волиняни за постачання природного газу
на кінець квітня 2019-го. За чотири місяці
року наші земляки сплатили за житлово-комунальні
послуги, враховуючи погашення боргів попередніх (без
урахування електроенергії), 1298,8 мільйона гривень.
Рівень сплати становить 96,4 % до нарахованої суми.
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■ Пульс дня

«Алло, поліція! Я застрелив
свого 35-річного сина…»
Фото informator.news.

Такий дзвінок
зробив житель
Вараша,
що на Рівненщині

ПОЗАВЧОРА МЕДИКИ
«ШВИДКОЇ» РЯТУВАЛИ
ДВОХ ПОТОПЕЛЬНИКІВ
За добу 4 червня в центральній оперативній
диспетчерській Волинського центру ЕМД було
зареєстровано 432 звернення, здійснено 346 виїздів
бригад екстреної медичної допомоги, два з них —
до потерпілих на воді

Валентин СТАВСЬКИЙ

Оксана КРАВЧЕНКО

а місце події прибула слідчо–оперативна
група міськвідділу та
головного управління Національної поліції в Рівненській
області. 61–річний чоловік
розповів, що потерпілий прийшов додому захмелілий. Між
ними виник конфлікт. У ході
сутички син вдарив батька. У
відповідь той дістав із сейфа
зареєстровану
мисливську
гладкоствольну рушницю і
зробив два постріли…
Чоловіка, який раніше не
потрапляв у поле зору правоохоронців, затримали. Йому
повідомлено про підозру у
вчиненні умисного вбивства
за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Слідчим підготовлено кло-

селі Велимче Ратнівського району втопився 13-річний хлопець.
Фельдшер «швидкої», яка
прибула на виклик, почала
проводити реанімаційні заходи, на допомогу їй поспішили колеги. Здавалося,
підлітка вдалося повернути
до життя, його транспортували до найближчої — Камінь-Каширської центральної районної лікарні. Однак
історія ця завершилася трагічно.
Того ж дня у Луцьку у Те-

У

Н

який на момент скоєння злочину
« Підозрюваному,
перебував у стані алкогольного сп’яніння,
загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
»
потання до суду про обрання
запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою. Підозрюваному, який на момент

скоєння злочину перебував
у стані алкогольного сп’яніння, загрожує від 8 до 15 років
позбавлення волі. n

■ Резонанс

ЕВАКУЙОВУВАЛИ І ХВОРИХ ІЗ ЛІКАРЕНЬ,
І МЕШКАНЦІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Фото unian.ua.

Позавчора під
час брифінгу
т.в.о. начальника
головного управління
Національної поліції
у Волинській області
Сергій Козак, а також
заступник начальника
слідчого управління,
начальники управління
превентивної діяльності,
вибухотехнічного відділу
поліції Волині Андрій
Литвин, Володимир
Солоненко, Ігор
Заболотний розповіли
про порядок дій у випадку
перевірки інформації про
замінування
Тетяна МИТРОФАНЮК

а чотири дні до поліції надійшли повідомлення про начебто загрозу 80 різноманітним
об’єктам у Луцьку. Правоохоронці вибухонебезпечних
речовин і предметів не виявили, — повідомив Сергій
Козак.
Він поінформував, що
основна кількість електронних листів про неправдиві
замінування надходить
із серверів, які розміщені
на території Російської Федерації, а це значно усклад-

Дівчинка з Рівненщини народилася з хворобою,
яку мала її мама

к повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я
України, дитинку народила
жінка, котра під час вагітності захворіла на кір. Дівчинка
з’явилася на світ передчасно
і при народженні у неї діагностували цю ж недугу. Вірус
уразив мозок і легені дитини.

Я

Медики надали необхідну допомогу і провели відповідні реанімаційні заходи.
Однак врятувати немовля
не вдалося.
До речі, упродовж минулого тижня в Рівненській
області на кір захворіли
74 мешканці, серед них
60 дітей (найбільше у Рівному, Березнівському і Дубенському районах). n

СМЕРТЕЛЬНА ПАСТКА
ПІД НОГАМИ
Минулого четверга після дванадцятої години
до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці
Генерала Шухевича у Володимирі-Волинському
у відкритий каналізаційний люк упала жінка
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

нює можливість притягнення
правопорушників до відповідальності. Цілковите ж блокування серверу завдасть шкоди іншим законослухняним
користувачам.
За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 1 ст. 259 Кримінального
кодексу України. Санкція цієї
статті передбачає позбавлення волі строком від 2 до 6 років.
Начальник вибухотехнічного відділу Ігор Заболотний
закликав громадян ставитися
до проблеми, яка торкнулася
у травні — на початку червня не лише Луцька, а й інших

міст України, із розумінням
та прислухатися до вимог поліції. Правоохоронці зобов’язані реагувати на всі повідомлення про загрозу безпеці
громадян.
До речі, 3 червня до
«замінованих» об’єктів потрапив і десяток житлових
будинків. Поліція звертається до лучан із проханням
дотримуватися порядку під
час евакуації, брати з дому
найнеобхідніші речі — документи, гроші та одяг
за сезоном. Також просить
невідкладно
повідомляти
за номером служби 102 про
виявлені підозрілі предмети
та людей. n

А ЗЛОДІЇ — НЕПОВНОЛІТНІ
Із роздягалки футбольної команди
на стадіоні села Мирне Горохівського
району в одну з ночей зник тример «Урал»
(бензокосарка) і три м’ячі
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Г

ремнівському ставку вирішив скупатися захмелілий
чоловік і ледь не загинув.
На щастя, неподалік були
рятувальники, які дістали потопельника з води й
відразу почали надавати
йому допомогу. Продовжили реанімувати потерпілого
медики, котрі оперативно
прибули на виклик. За словами старшого лікаря зміни центральної оперативної
диспетчерської Волинського центру ЕМД Світлани
Шевчук, дуже важливо, щоб
люди знали, як діяти у подібних ситуаціях. n

ВІД КОРУ ПОМЕРЛО НЕМОВЛЯ
Валентин СТАВСЬКИЙ

—З

5

орохівські правоохоронці встановили,
що на «промисел» під покровом темряви
вийшли п’ятикласник Торчинської і се-

микласник однієї з луцьких шкіл. Вони проникли у приміщення, зірвавши навісний замок.
Украдені речі діти, за їхніми словами, продали на Варшавському ринку в обласному
центрі, а виручені гроші витратили на власні
потреби.
Працівники Горохівського відділу поліції
закликають усіх дорослих, особливо під час
літніх канікул, коли у школярів багато вільного
часу, роз’яснювати наслідки, до яких призводять кримінальні вчинки. n

опередньо встановлено, що потерпілій
було 52 роки, вона —
місцева жителька. Жінка
провалилася у каналізаційний резервуар, який був
прикритий
тирсоплитою,
та загинула. Буде проведена судово-медична експер-

П

тиза для остаточного встановлення часу та причини
смерті.
Відомості поліція внесла
до журналу Єдиного обліку
заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
За фактом загибелі людини
триває перевірка. n

n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО,
перший віце-спікер Верховної Ради, вважає, що
команда Зеленського йде шляхом Порошенка:

«

Отже, закріплення курсу на ЄС і НАТО в Конституції було правильним рішенням, а не «передвиборчим
популізмом Порошенка», як нам кричали з трибун ВР і
телеканалів. Отже, ніяких будапештських, женевських,
марсіанських та інших форматів, які рекламували під
час виборчої кампанії критикани Мінська, не існує в
природі, й нова команда не лише клянеться в Брюсселі,
що «виконуватиме Мінськ», а й в повному складі перемовану Порошенком.
призначила групу, сформовану
Отже, всі воплі про «бариг»,
риг», «торгівлю на
крові», «Мінську зраду» були огидними
виборчими технологіями.
и. Але якщо нова
команда продовжує зовнішньополітичний
нішньополітичний
курс Порошенка — то цее єдино правильне рішення, яке вони мають
ають виконати.
Нічого свого, нового, в них апр
апріорі
поки що немає. Весна прийшла
рийшл і
пішла, прийшло літо і реалізм.
еалізм.

»
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n Політика
Орест ПЕТРЕНКО

осі під враженням від
установчого
з’їзду
партії
«Європейська
солідарність». Наче повернувся на установчі збори Народного руху України. Довгенько ж
довелося чекати після розгрому НРУ та вбивства В’ячеслава
Чорновола на появу справжньої
ідейної політичної сили, здатної
захистити державу… Тож треба
тільки вітати створення правоцентристської консервативної
політичної сили на чолі з таким
потужним лідером, як Петро
Порошенко», — це слова відомого в минулому дисидента,
активіста Руху і «Просвіти» Миколи Кульчинського.
З’їзд, що відбувся 31 травня
в Києві, не просто зафіксував
ребрендинг БПП, затвердив
нову назву — «Європейська
солідарність» — та обрав лідером партії екс-президента
Петра Порошенка. Цей форум
засвідчив кардинальне оновлення та очищення політичної
сили. «ЄС» іде на дострокові
парламентські вибори 21 липня із чіткою проукраїнською,
євроінтеграційною програмою.
Без одіозних політиків, які тягнули рейтинг БПП донизу, натомість — із новою командою
молодих, визнаних суспільством активістів, фахівців, волонтерів, ветеранів АТО й ООС.

«Д

УКРАЇНСЬКА ВІДПОВІДЬ
«ДРУЗЯМ МАНІЯКА»

Це перший випадок в історії України, коли екс-президент на чолі партії балотується
до Верховної Ради одразу після
каденції глави держави. «Порошенко не опустив рук, не здався, не сів писати мемуари,
а сміливо повів свою політичну
силу на парламентські вибори,
у самий вир політичної боротьби», — констатує політолог Віктор Уколов.
За твердженням Петра
Порошенка, зараз найважливіше — захистити той політичний курс, який Україна обрала
після перемоги Майдану. «Ми
йдемо в парламент не за посадами — йдемо, щоб захистити
досягнення країни в державотворенні за п’ять років. Щоб
не допустити її розвороту назад до Росії. Ми йдемо для
того, щоб Україна продовжила
рух до членства в Євросоюзі
і НАТО», — сказав Порошенко
після обрання головою партії
«Європейська солідарність».
Він наголосив на сталості цінностей «армія, віра, мова» і додав: «Нашу місію буде завершено лише тоді, коли Україна
вступить до НАТО і ЄС, коли
наші громадяни отримають
кращий рівень життя та тверді

«ЙЄС» ДЛЯ ЄС
Кардинально омолоджена й очищена партія
Петра Порошенка «Європейська солідарність» іде на вибори,
щоб захистити державотворчі здобутки і курс на Європу
Фото www.5.ua.

«Ми йдемо в парламент не за посадами — йдемо, щоб захистити досягнення країни
в державотворенні за п’ять років».

гарантії тривалого миру, який
Росія не наважиться порушити, бо інакше матиме справу
з найнадійнішою системою колективної безпеки».
Форум «ЄС» у «Мистецькому арсеналі» став своєрідною
відповіддю команді Зеленського, яка, щойно окопавшись
у владі, вустами президентського бізнес-партнера Бориса
Шефіра заявила: Путін — «не
маніяк», з Росією можна домовлятися і вести там бізнес,
україномовні квоти слід скасувати тощо. На з’їзді «ЄС»
нагадали також про випадок
у Рівному, де 16-річну школярку Дарію Коцюрубу за пікет проти Зеленського почали
тягати по відділках поліції й
судах та погрожувати їй фізичною розправою. Такі орієнтири
владного «Кварталу» вказують
на можливість реваншу Кремля й «антимайдану» в Україні.
І ще раз підтверджують потребу
в міцній проукраїнській опозиції. Саме цю нішу планує зайняти «Європейська солідарність»,
претендуючи на голоси, віддані
за Порошенка в другому турі
президентських виборів.
«Сьогодні новообрана команда запитує суспільство: «Ви
думаєте, що Путін — маніяк?»
Так, я думаю, що Путін — маніяк. Тому що тільки маніяк може
розчленувати дружню країну,

вкрасти Крим, відшматувати
Донбас, тільки маніяк може
утримувати тисячі заручників і політв’язнів, тільки маніяк
може насолоджуватися слізьми їхніх родин…» — заявила
на з’їзді перший віце-спікер
Верховної Ради Ірина Геращенко. Партійний квиток «ЄС» є
першим партквитком у її житті.
Під прапор «Європейської
солідарності» став і голова ВР
Андрій Парубій, про що заявив
на з’їзді. «Ми заклали міцний
фундамент нашої державності, і ворог б’є туди. Вони хо-

ши, що в проросійських сил
«земля горітиме під ногами».
Очевидно, що колишній високопоставлений
представник
«Народного фронту», екс-командир Самооборони Майдану
отримає одне із чільних місць
у партійному списку «ЄС».
ВЕТЕРАНСЬКИЙ ДЕСАНТ
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ

Звісно, для виборця зараз важливі не так обіцянки й
гасла, як люди, здатні їх реалізувати. Досі рейтинг Блоку
Порошенка суттєво «просідав»

Порошенка врахувала помилки
« Команда
і провела не просто ребрендинг партії,
а її кардинальне кадрове оновлення.
чуть зруйнувати основу нашої
державності, фортецю Україна. Заяви про те, що має бути
скасований закон про мову,
декомунізація, мовні квоти —
це удар по цінностях, які тримають нашу фортецю в боротьбі з російською агресією. Але
на Майдані ми довели, що українці нікому не дозволять згорнути державність. Ми будемо
боротися в парламенті, на площах і вулицях. Ми не допустимо
реваншу в Україні і не дамо вам
(ворогам) жодного шансу», —
наголосив Парубій, пообіцяв-

»

через наявність у фракції таких
одіозних фігур, як Кононенко, Грановський та інші. Але
на з’їзді 31 травня було чітко
проголошено: цих постатей
не буде в партійному списку
на виборах-2019. Команда Порошенка врахувала минулі помилки, зробила висновки і провела не просто ребрендинг
партії, а її кардинальне кадрове
оновлення.
Навіть критично налаштовані ЗМІ визнали: на форумі
в «Арсеналі» чинні нардепи й
урядовці були в меншості, на-

томість основну масу делегатів
становили нові обличчя. Серед
них багато молоді, ветеранів
АТО, волонтерів, громадських
активістів. Дехто прийшов
на з’їзд із маленькими дітьми.
Партійний список буде
оголошено на другому етапі з’їзду «ЄС», що відбудеться орієнтовно до 10 червня.
Доти — до 4-го числа — три
вали праймеріз (попередні
внутріпартійні вибори) на базі
громадської організації «Солідарна сила громад», яка підтримала партію Порошенка.
Користувачі інтернету голосували за нових кандидатів у депутати — бійця 10-ї гірськоштурмової бригади ЗСУ Гліба
Бабича (він став широко відомий завдяки віршованому привітанню з Новим роком із передової в костюмі Санта-Клауса),
фронтовиків Олександра Погребиського, Олексія Петрова, Валерія Прозапаса, автора
книги «Піхота» Олега Болдирева (Мартина Бреста), Олександра Грамарчука (Грома), тележурналіста й волонтера групи
«Нове військо» Віталія Гайдукевича, «двигуна Томоса» Ростислава Павленка, політолога Сергія Тарана, доцента кафедри
міжнародних відносин Львівського нацуніверситету Софію
Федину та інших гідних людей.
Багато хто з них уже обраний
до політради і президії «ЄС».
«Європейська
солідарність» — модернізована, сучасна, класна партія. Це партія
нових облич, молодих активних
лідерів. Однак люди з досвідом
теж потрібні, і тому всупереч
моді досвідчені політики також
будуть у нашій команді», — розповів на з’їзді Петро Порошенко. Головні критерії — конкретні
справи, історії успіху, державницька і проукраїнська позиція
кандидатів.
Партія Порошенка — перша з політичних сил, яка погоджується на підзвітність громадянському суспільству, що
є значно ширшим колом, ніж
сама партія. Одним із контролерів «Європейської солідарності» буде «Справа громад».
Ця ж громадська організація
береться шукати для «ЄС» кандидатів до рад нижчих рівнів.
Викладачка
Львівського
національного
університету,
міжнародниця й волонтерка
зі Львова Софія Федина у виступі на з’їзді щиро закликала
весь патріотичний табір: «Сьогодні надзвичайно важливий
бій за Україну. Наше завдання — відкинути партійні амбіції,
забути про персональні образи. Якщо для вас пріоритет —
Україна, то ми маємо йти єдиним сильним фронтом». n

Р Е К Л А М А

ТОВ «БАФФАЛО» ЗДІЙСНЮЄ ПРОДАЖ С/Г ТЕХНІКИ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ:
- комбайн зернозбиральний «Вектор» у комплекті з жаткою ЖУ-6,
- комбайн зернозбиральний «ДОН-1500Б» у комплекті із зерновою жаткою,
- пристрій для збирання ріпаку,
- трактор ЮМЗ-6АЛ, 1979 р. в.,
- трактор марки Беларус-3022ДЦ.1, 2010 р. в.,
- тюковщик FAHR2206, 2010 р. в.,
- прес-підбирач рулонний ПРФ-180, 2005 р. в.,
- просапна сівалка JOHN DEERE7200 8/70, 2011 р. в.,
- сівалка механічна Great Plains CPH-200-F, 2015 р. в.,
- прес-підбирач WELGER-15, 2012 р. в.,
- два прес-підбирачі Gallignani, 2008 р. в.,
- сівалка «Берестьє» СПУ-6МД, 2006 р. в.,
- сівалка «Берестьє» СПУ-6МД 658, 2005 р. в.
Місце розташування: Волинська область, Маневицький район, с. Старосілля.
За детальною інформацією звертатися за телефоном +380674143594 — Оксана.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Повна назва документа державного планування: проект
екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають
документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну
обов’язковому розгляду замовником. За його результатами замовник
оцінку генерального плану с. Холоневичі Цуманської селищної ради.
враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження докуОзнайомитися з проектом документа державного планування
мента державного планування: Цуманська селищна рада.
та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову
Передбачувана процедура громадського обговорення:
інформацію можна за адресою: вул. Центральна, 7, с. Холоневичі, Ківідповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
верцівський район, Волинська область, 45211 або за тел. 0961993870.
громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку та проЗауваження і пропозиції до проекту документа державного плаект документа державного планування генерального плану с. Холоненування та звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до віддівичі Цуманської селищної ради розпочинається 11 червня 2019 року
лу землевпорядкування комунальної власності та екології Цуманської
та триватиме до 11 липня 2019 року включно. Громадське обговорення
селищної ради.
відбуватиметься 12 липня 2019 року о 14-й год.
Відповідальна особа: провідний спеціаліст відділу землевпорядВідповідно до ст. 12 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку»
кування комунальної власності та екології Григор’єва М.М. (контактні
громадськість у межах строку громадського обговорення має право
дані: tsuman.sr@i.ua; тел.: 0961993870).
подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) заСтрок подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто
уваження та пропозиції до проекту документа державного планування
до 11 липня 2019 року включно.
та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Всі зауваження і пропозиції
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку,
до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну
не розглядаються.

www.volyn.com.ua
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Олег ЛЯШКО:
«НАСТУПНІ ВИБОРИ — ЦЕ БІЙ ЗА ЗЕМЛЮ»

на Волині Володимир Кравценюк: «Переконаний, що таким
чином можна не тільки відродити село, а й повернути туди
молодь. Познайомився нещодавно з родиною в Луцькому районі. Вони утримують із десяток
корів та поголів’я овець. Молочну продукцію реалізують у Луцьку. Мають покупців і свою невелику, але постійну справу. Тому
так необхідні дотації на кожну
корову, кредити під малі відсотки від держави, щоб фермери
могли купити доїльні апарати
та холодильники. А там вже і сироварні будуть відкривати, невеликі переробні підприємства.
Це можливість для сотень волинян, які не мають роботи, створювати свій малий бізнес. Розвивати його і заробляти. Цього
домагається від влади Олег
Ляшко. Цього від нього просять
люди під час зустрічей на Волині. Бо всі розуміють, це не лише
зайнятість волинян, а й соціальний та економічний розвиток
сільських населених пунктів, які
зараз занепадають».
Звісно, питання продажу
землі — дискусійне. Соціологічні дослідження показують, що
більшість населення все ж проти
скасування мораторію та запуску вільного ринку. Якби референдум відбувався сьогодні, проти
вільного ринку землі, за різними оцінками, проголосували б
від 60 до 75 %. Референдуму
поки що немає, однак парламентські вибори вже не за горами, і тут важко не погодитись
із Ляшком. Вони справді стануть
«битвою за землю». n

Лідер Радикальної партії вимагає захистити вітчизняні чорноземи
Ірина ХОМЕНКО

е встигли вщухнути емоції навколо продовження
мораторію на продаж
земель сільськогосподарського
призначення, як в оточенні новообраного Президента заявили про необхідність скасування
заборони і навіть про продаж
українських чорноземів іноземним інвесторам. Наприкінці
квітня один із радників команди
Зеленського, екс-міністр економіки Айварас Абромавичус під
час конференції Європейської
бізнес-асоціації заявив, що ринок землі має бути відкритим.
Його підтримав і голова президентської партії «Слуга народу»: «Відкривати ринок землі,
звісно, потрібно. Чому? Тому що
це фактично обмеження прав
власників на використання їхньої власності», — заявив Дмитро Разумков.
Лобісти відкритого ринку, аргументуючи, часто-густо
звертаються до європейського
досвіду: мовляв, у Європі земля давно перебуває у вільному обігу, і кожен може продати
належний йому пай. Фактично
це лише частина правди. Земля
перебуває в обігу, однак існують
серйозні заборони на її продаж
іноземцям, а якщо це і дозволено, то за прискіпливої уваги

Н

Фермери просять Ляшка сприяти розвитку села
на законодавчому рівні.

партія
« Радикальна
виступає
чи не єдиним
захисником
селянства і дрібних
фермерських
господарств.

»

держави. Змінювати цільове
призначення, штучно роздувати
земельні банки або виснажувати ґрунти — суворо заборонено.
Європа думає насамперед про
екологію, зайнятість і розвиток
дрібних сімейних ферм.
Чи не єдиний політик в Україні, який запропонував європейську модель господарювання

на землі, — Олег Ляшко. Він виступив із різкою критикою ініціатив нової влади щодо продажу
землі:
— Зеленський сьогодні
продовжує ту ж політику, яку
проводив Порошенко, — хоче
продати землю, пояснюючи
тим, що цього вимагає меморандум із МВФ. Замість того,
щоб переглянути його, змінити
державну політику і дати дотації
нашим фермерам, влада хоче
забрати в них землю. Я хочу
попередити українців: наступні
парламентські вибори — це бій
за землю, — заявив Ляшко
з трибуни Верховної Ради.
Справді, якщо простежити
логіку дій Радикальної партії,

Володимир Кравценюк постійно
наголошує на необхідності дотації
сільгоспвиробникам.

то вона виступає чи не єдиним
захисником селянства і дрібних фермерських господарств.
Пропонує і зміни до Конституції, які мають закріпити фермерство як основу аграрного
устрою, і законопроект «Рейдерству стоп», який унеможливлює крадіжки земельних ділянок. Обстоює також численні
ініціативи з підтримки дрібних
і приватних сільгоспвиробників:
збільшення дотацій на утримання корів, заборона ввозу пальмової олії, компенсації за придбання сільськогосподарської
техніки тощо.
Про необхідність закріпити
землю за фермерами та дотації села говорить і керівник РПЛ

n Колесо історії

100 років тому лучан взялися
вчити січові стрільці

Тетяна МИТРОФАНЮК

то ж такі українські січові стрільці? Де вони
взялися, який стосунок
мають до цього самовбивчого, кривавого протистояння
імперій? І чому вони переймалися освітою?
З 1915 року Перша світова
докотилася до Луцька. Місто
стало плацдармом військових
дій і фактично роздиралось
між сторонами конфліктів.
Українці на початку століття щоразу частіше почали ставати на захист
власних інтересів, значна
частина наших земляків тимчасовим союзником розглядала
Австро-Угорщину.
Популярності набирала ідея
створення війська, яке боротиметься за волю України, хоч

Х

і під прапорами чужої імперії.
Так, на заклик Головної Української Ради було створено
легіон Українських січових
стрільців (УСС). Патріотична
молодь добровільно приєднувалася до цього формування. Втім, за законом, до легіону могли вступати лише ті,
хто не може бути призваний
до офіційної служби. Адже
більшість галицьких українців
воювала у складі регулярних
підрозділів австро-угорської
армії.
Як розповів в. о. завідувача відділу новітньої історії
Волинського
краєзнавчого
музею Сергій Лис, одним
із завдань УСС було виховання освiченої, нацiонально
свiдомої громадськості.
Важливою для волинян
постаттю у цьому процесі є

Фото Любомльського краєзнавчого музею.

Зруйновані будинки, дефіцит їжі, одягу, палива,
гроші, якщо і є, то швидко знецінюються, вулиці
переповнені виснаженими військовими…
Приблизно в таких реаліях жили мешканці
волинської столиці у 1916 році в розпал Першої
світової війни. Російська армія мала наказ при
відступі палити всі населені пункти, знищувати
харчові запаси, забирати з собою населення.
Здавалось би, людям потрібні хліб і безпека,
але саме в цей час у місті почали відкриватися
українські школи

Для часто неписьменних волинян стрілецькі школи
стали революцією.

перших днів функціонування шкіл
« Збуло
зрозуміло, що галицькi пiдручники
не придатні для навчання на Волинi, тому
стрільці власним коштом видруковували
адаптовані посібники.
службовець легіону Михайло
Гаврилко. Видатний український скульптор, художник,
поет, який із початком Першої світової став активним
борцем за визволення своєї
країни. Він брав участь в усіх

»

об’єднаннях та організаціях,
де була можливість воювати
за національні ідеї.
У 1916-му Михайло Гаврилко був призначений начальником комісаріату УСС
у Луцьку та став організато-

ром українських початкових
шкіл. Саме він добився від
влади Автро-Угорщини дозволу здійснювати культурно-освітню роботу, щоб здобути прихильність місцевих
жителів. Уже в травні того ж
року в селі Красне було відкрито перший україномовний
навчальний заклад. Учнів навчали читання, письма, математики, iсторiї та географiї
України. З перших днів функціонування шкіл було зрозуміло, що галицькi пiдручники не придатні для навчання
на Волинi, тому стрільці власним коштом видруковували
адаптовані посібники.
Легіони УСС і серед дорослих намагалися проводити рiзноманiтнi освітні заходи.
У школах органiзували бiблiотеки, курси неписьменних,
нiмецької мови тощо. Сотник
Вітовський говорив: «Бодай
тих кільканадцять сіл, де будуть школи, будуть на стільки
щасливі, що отворяться їм
очі, хто вони, чиї сини, яких
батьків. Бодай тих кільканадцять сіл пізнає, що вони також
люди… Таж той дядько, поки
добрий, такий щирий, тільки
треба його зрозуміти, треба
йому сказати, хто він. Отворити йому очі, щоби вже раз
встав, та не спав в тій темноті».
Проіснувала перша школа лише 2 місяці, і після Брусиловського прориву її було
закрито. Але вона стала зразком для наслідування, і тому
впродовж 2 років на території
Волині було відкрито 85 таких
закладів. n
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n Професіонали
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Степан Федік і команда єгерів.

«Як ми тільки отримали угіддя,
люди говорили: «О, це вже звіра в лісі
не буде — все винищать»
Громадська організація «Сто ходів», яку в селі Піщане Камінь-Каширського району
три роки тому створив разом із однодумцями Степан Федік, довела, що при добрих
господарях звірів у лісі більшає
«НЕХАЙ ЯКЩО НЕ НАМ,
ТО НАШИМ ДІТЯМ,
ОНУКАМ ДІСТАНЕТЬСЯ
БАГАТША ПРИРОДА»

— По життю я — спортсмен, — сказав Степан Федік,
коли при зустрічі у селі Стобихва
Камінь-Каширського
району, де громадська організація «Сто ходів» облаштувала
свою базу, мова зайшла про
те, як виникла ідея з орендою
угідь.
— До 35 років, — говорить
чоловік, — я був спортсменом, а не мисливцем. Грав
у футбол. Хоча природу любив. І коли бігав кроси лісом,
то для мене це був найперш
відпочинок
серед
краси.
Свого часу я закінчив у Києві
спортивну школу, спеціалізуючись на футболі. Був успішним гравцем. Мене навіть
запросили на оглядини у столичну команду «Динамо». Але
сталося так, що після травми
вже не міг виходити на футбольне поле — повернувся
на Камінь-Каширщину. Трохи
попрацював у Ковельському
АТП, а потім одержав тренерську посаду у своєму рідному селі Піщане — готував
футбольну команду хлопчаків
у місцевій спортивній школі,
яких у районі було декілька…
Але, як це у нас, на жаль,
буває, грошей на фінансуван-

ня цих спортивних закладів
не вистачало, і їх позакривали.
І лише тоді (а це був 2002- й)
Степан Федік, за його словами, зацікавився мисливством.
До того, як визріла ідея про

сподарями, мисливці все підряд будуть відстрілювати.
— Але, звичайно, це зовсім
не так, — каже Степан Іванович. — І якби той, хто так думав, побував в угіддях зараз,

не заготівельники м’яса чи хутра —
« Ми
це точно. Якщо повертаємося з лісу без трофея,
то не робимо з цього трагедії. Кожен міркує:
це ж, навпаки, — добре, що не застрелив нічого.
Наступного разу буде за чим ходити.

»

орендування угідь, минуло
ще понад десятиріччя.
— У 2014-му ми започаткували цю справу, — пригадує
Степан Іванович. — При нашій
бюрократії до 2016-го тривала процедура оформлення документів — купу паперів
треба було зібрати. Сьогодні
ми орендуємо 18 359 гектарів
мисливських угідь. Це найбільша площа, яку мають у своєму
розпорядженні інші користувачі — їх у Камінь-Каширському районі є сім. Нам дісталися ліси, які колись належали
Стобихівському лісництву Камінь-Каширського
лісгоспу,
а згодом — Бихівському військовому лісництву.
Коли громадська організація «Сто ходів» одержала
в оренду угіддя, то люди говорили: «О, це вже звіра в лісі
не буде — все винищать». Багато хто був налаштований
на те, що, відчувши себе го-

Гривню, щоб скуштувати черешні, просять
продавці на ринку
Рівного. Перші цьогорічні
ягоди привезені із Закарпаття, за кілограм правлять
85–95 гривень.

то пересвідчився б у протилежному. Ми самі зацікавлені,
щоб фауни було якнайбільше.
Бо ж не на рік взяли в оренду
ліс, а на чверть століття. Хочемо, аби якщо не нам, то нашим
дітям, онукам дісталася багатша природа.
«СІЄМО ОВЕС, КУКУРУДЗУ,
ЩОБ КАБАНИ ПО ГОРОДАХ
ЗБИТКІВ НЕ РОБИЛИ»

— А почали ми хазяйнувати, — розповідає Степан
Федік, — навіть не з облаштування будиночка-бази у Стобихві (тепер він уже є. — Авт.),
а з будівництва моста через
Королівку,
чи
Стобихівку,
як її ще називають, що впадає у Стохід. Міст був у 1990- х
військовими збудований, але
з роками поруйнувався. Тим
часом він потрібний і нам, щоб
можна було в будь-яку пору
в рейд виїжджати в ті обходи, що за річечкою, не чекаю-

чи, поки русло вкриє лід, і тим
нечисленним жителям Стобихви, які у Бережницю по хліб,
молоко ходять. Щодо звірини,
яка водиться в лісах, де господарюють «Сто ходів», —
лосі, кози, кабани, «вже і зайчик з’явився, якого раніше
не було». І з роками їх чисельність більшає.
— Вже й нарікають люди, —
каже Степан Іванович, — що
кабани городи, «перекопують». Ми сіємо зернові — овес,
просо, кукурудзу, розводимо
топінамбур, щоб дикі свині
відтягувалися на наші поля
і не створювали проблем для
односельчан. І звір тримається біля таких «годівниць». Звичайно, збираємо врожай, якого не встигають спожити наші
підопічні, щоб мати чим підгодовувати їх узимку. З цією метою облаштували 16 майданчиків. Для хазяйнування маємо
техніку, зокрема трактор.
І того дня, коли ми були
тут, мали можливість побачити єгерів за роботою сівачів.
Ось тільки, за словами Степана Федіка, землі орної малувато — у Піщанської сільської ради доводиться трохи
орендувати. А вже із соляркою, то самі мисливці виручають — хто грішми, хто безпосередньо пальним допомагає.
Громадська організації «Сто
ходів», яка об’єднала не менш
як 25 осіб (це не лише піщанці,
а й жителі Каменя-Каширсько-

го, Ковеля, навіть Києва) живе
за рахунок членських внесків.
«ПОРЯДОК ТРЕБА
ПОЧИНАТИ ІЗ СЕБЕ»

Мій співбесідник нагадав
про своєрідний моральний кодекс, якого треба дотримуватися, дбаючи про природу.
— Коли хочеш навести
порядок, то треба починати із себе: знати, коли можна
стріляти, як стріляти. Якщо
біжить стадо кабанів, то попереду зазвичай самка (це стосується і кіз). «Не стріляй!» —
такий наказ має дати сам собі
справжній мисливець і пропускати її. Бо це мамка, яка дає
потомство. За це ми боремося, навіть штрафи накладаємо
на порушників.
А що це не просто слова,
свідчать ось такі факти: зимовий облік звірів, який щороку
проводять спеціалісти обласного управління лісового
та мисливського господарства, екологи, перевершив
сподівання. Кількість кабанів
така, що з початком сезону
полювання на парнокопитних
громадська організація «Сто
ходів» одержить 15 ліцензій,
стільки ж і на кіз. І приємно
було почути від Степана Івановича таке:
— Ми не заготівельники
м’яса чи хутра — це точно.
Якщо повертаємося з лісу без
трофея, то не робимо з цього
трагедії. Кожен міркує: це ж,
навпаки, — добре, що не застрелив нічого. Наступного
разу буде за чим ходити.
Звичайно, не обходиться
без браконьєрства. Тож робота в єгерської служби (а їх четверо чоловік) — без вихідних.
— Нас інколи, — каже Степан Федік, — навіть перевіряють, чи то випробовують
на оперативність: вистрілять
десь вхолосту і чекають — виїде єгерська служба чи ні? Як
правило, переконуються, хоч
і не афішують себе, звичайно, що єгері завжди напоготові. n

Близько 12 тисяч мешканців Рівненщини взяли
участь в антитерористичній операції за п’ять літ
російської агресії. 79 воїнів внаслідок отриманих бойових поранень загинули на Сході країни. Упродовж останніх двох років учасникам АТО та їхнім сім’ям надали понад
6,5 мільйона гривень фінансової підтримки.

Якби довідався про
це з третіх уст —
не повірив би. Та життєві
обставини змусили
стати очевидцем
того, що в комунальному
некомерційному
підприємстві «Ратнівська
центральна районна
лікарня» піднімають
на ноги пацієнтів, які
не могли самостійно
підвестися з ліжка; що
сюди приїжджають
на реабілітацію
не тільки з багатьох
районів Волині, але
й із Рівненської,
Хмельницької, Львівської
та інших областей
Олег ДІДИК

ЧОМУ ПАЦІЄНТИ
ОБИРАЮТЬ ЛІКАРНЮ
У ГЛИБИНЦІ?

Діагноз
Володимирові
Зерзу поставили в Ратнівській
ЦРЛ за допомогою сучасного комп’ютерного томографа, який придбали цьогоріч
за майже 8 мільйонів гривень.
Кошти виділили з Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні
з районного бюджету. Обстежили хворого — і скерували
в нейрохірургічне відділення
Волинської обласної клінічної лікарні. Бачив я Володимира Зерза в перші дні після
операції. Він не розмовляв,
не міг підвестися. Від нього
не відходила дружина Галина,
старанно доглядала, терпляче вчила рахувати спочатку
до п’яти, потім — до десяти.
На реабілітацію подружжя поїхало з Луцька на свою
батьківщину, в Ратнівську
центральну районну лікарню.
Через місяць зателефонував
Галині і почув:
— Ми вже вдома. Володя
ходить, може сам поголитися, взяти продукти в холодильнику. Збираємося на повторний реабілітаційний курс
у неврологічне відділення
нашої Ратнівської лікарні, яке
очолює лікар від Бога Валентин Григорович Краснюкевич.
Про подібну ситуацію
розповіла і Галина Кудлай,
колишній медик із Вараша
(Кузнецовська) Рівненської

Головний лікар Михайло Бегаль (праворуч) і завідувач неврологічного відділення Валентин Краснюкевич
вважають дендропарк складовою лікувального процесу.

палат, занять лікувальною фізкультурою,
« Для
масажів виділили в неврологічному відділенні
окремі кімнати, придбали спеціальне
обладнання, тренажери, підготували для цієї
роботи медсестер.

n Пряма мова

Як телеведуча
телев
Лідія Таран
Тар здійснила
мрію онк
онкохворого хлопчика

Борис ФІЛАТОВ,
мер Дніпра, про популярність
партії «Слуга народу»:

«

Зараз у партії «Слуга народу», якої насправді не існує, в якої
немає ні структури, ні кандидатів, ні програми, рейтинг у Дніпрі,
напевно, 35%. Тобто,
перепрошую,
можна
мавпу зловити в зоопарку, і вона зможе балотуватися від «Слуги
народу» й отримати хороший
результат.

Учений добровільно їздив у самісіньке пекло епідемій смертельних
хвороб.

Данило Заболотний переміг
«чорну смерть», але не уник
більшовицької чуми

ГАЗЕТА +

на вихідні
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«Дневник академика, как содержащий буржуазнонационалистические взгляды, уничтожить путем
предания огню», — писалося в акті 1937 року, що зберігся
в архівах. Автор щоденника – уже покійний на той час
президент Всеукраїнської академії наук, основоположник
імунології, епідеміолог зі світовим ім’ям… Енкаведистів
це не зупинило

l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!

Колись однокласники
хлопцеві не подавали руки,
а тепер тисне сам Президент

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЧУМОГОН» ІЗ ЧОБОТАРКИ

25-річний артист нині відомий
в українській кінематографії.
Його неодноразово
запрошували для участі
в стрічках та театральних
виставах, рекламних роликах,
телевізійних шоу і музичних
кліпах. Усього в житті
хлопець домігся сам, твердо
і наполегливо добивався
успіху, маючи лише власну
родзинку — маленький
зріст, що став його щасливим
білетом
Мирослава КОЗЮПА

Сергій Лехкобит народився
у Володимирці. До 10-літнього віку
він був таким же, як усі, але коли однолітки ставали вищими, його ростомір закарбував 138 сантиметрів
і зупинився. Певно, хлопець успадкував це від мами, яка теж страждає на хондродистрофію (її зріст
137 см).
Через це Сергієві було непросто
знайти друзів: однокласники часто
глузували. «Маліпус», «Малиш» —
чув насмішки. У таких умовах і навчання не клеїлося, тож після 9 класу
хлопець залишає школу та вступає
до ВПУ-29 на оператора комп’ютерного набору. Обрана спеціальність
подобалася, але розумів, що не цьо-

Маленький зріст — не завада великій дружбі.

“

До 10-літнього віку він
був таким же, як усі, але
коли однолітки ставали
вищими, його ростомір
закарбував 138 сантиметрів
і зупинився.

років проводять гемодіаліз.
Цей метод лікування ниркової недостатності продовжує
життя пацієнтів та поліпшує
його якість. Місцеві медики
успішно освоїли переробку
крові на важливі й необхідні компоненти при лікуванні
багатьох захворювань. Чи
не найпершими з районних
лікарень області тут ще 10 років тому запровадили й реабілітацію хворих.
ТУРБУВАВСЯ ПРО ВСІХ,
ЯК ПРО СВОГО БАТЬКА

З чого і як почалася реабілітація — така потрібна нині
й атовцям, і тим пацієнтам, які
перенесли серцево-судинні
та інші важкі хвороби, травми? На це запитання Михайло
Бегаль відповів так:
— Мій тато теж мав інсульт. Я розминав йому пальці, робив масаж рук, які так
багато натрудилися в житті.
Батько дуже хотів, щоб ми
обидва зі старшим братом
стали лікарями. І мені хотілося допомогти найріднішій
людині. Покликав завідувача
неврологічного
відділення
Валентина
Краснюкевича,
стали радитися, думати, що
робити далі. Дякувати Богові,

тата тоді поставили на ноги,
продовжили
йому
життя
на декілька років.
У турботах Михайла Григоровича не тільки про свого
батька, а й про всіх пацієнтів
і народилася реабілітація.
Для палат, занять лікувальною фізкультурою, масажів
виділили в неврологічному
відділенні окремі кімнати,
придбали спеціальне обладнання, тренажери, підготували для цієї роботи медсестер.
Сьомий рік функціонує
реабілітаційний центр і в педіатричному відділенні, яке
розташоване в окремому
корпусі. У ньому нагадує казку сенсорна кімната, гарно й
затишно хлопчикам і дівчаткам у залі для занять лікувальною фізкультурою.
На одужання діток «працюють» і поні, яких у Ратнівській лікарні четверо. Їхнє
сімейство поповнилося нещодавно малям, яке медики
та юні пацієнти назвали Квіточкою.
Зараз колектив працює
над створенням лікувально-діагностичного реабілітаційного комплексу. На чималій і старанно впорядкованій
території комплексу Ратнівської ЦРЛ — дивовижний дендропарк. Милують очі самшитові композиції, ялівець,
ялинки та сосни, калина,
багато різних квітів. Щоб ця
краса цвіла, жила і радувала
пацієнтів, зроблено систему
зрошення. Є тут і три фонтани, й альтанки для відпочинку пацієнтів. Живі природні
куточки облаштовано у фойє
поліклініки, лікувальних корпусах.
А у Валентина Григоровича Краснюкевича народилася
ініціатива, яка вже втілюється
в життя. Лікар каже:
—
Дендропарк
стане
своєрідним філіалом нашого
неврологічного
відділення.
На свіжому повітрі відбуватимуться заняття з лікувальної
фізкультури. Ось, як бачите,
завершується спорудження
спеціального пандуса, який
дасть можливість вивозити
хворих на візку у дендропарк.
До речі, дружина Валентина Григоровича працює терапевтом у Ратнівській ЦРЛ, син
Олександр і невістка Людмила стали, як і батько, неврологами, живуть і працюють
у Чернівцях. Тож на родинних
«медичних нарадах» обмінюються досвідом. І треба визнати: у питаннях реабілітації
у ратнівських медиків є чому
повчитися. n

l ВИДАТНІ ЛІКАРІ

»

Цікава
с. 16

»

— Від нас до кордону —
рукою подати. Хворим їздити
до Луцька далеко й дорого.
Тому оновлюємо матеріально-технічну базу, удосконалюємося професійно, щоб
на місці надавати якісну допомогу. У нас тісна співпраця з Волинською обласною
клінічною лікарнею, зокрема
з відомими в Україні нейрохірургами батьком і сином
Степаном та Іваном Бобриками, а також Валентином
Кухаруком і Сергієм Фечаком. При нагальній потребі
вони приїжджають у Ратне й
роблять у нас складні операції. Вдячні ми за консультації
обласному неврологу Ользі
Шульзі та очолюваному нею
колективу
неврологічного
відділення обласної лікарні, — розповідав Михайло
Бегаль.
У лікувальному закладі
Ратного впродовж багатьох

області, тепер лучанка. Зустріли ми її в Ратному, вп’яте
привезла сюди на реабілітацію свого чоловіка Володимира Кудлая, учасника війни
в Афганістані, інваліда першої
групи.
— Після двох інсультів він
не міг навіть сісти. Ми вивчали пропозиції багатьох лікувальних закладів Рівненщини
і Львівщини. Та переконалися, що в Ратнівській лікарні —
найкраще. Зараз Володимир
уже повільно ходить сам, надіємося на ще ліпші результати, — похвалилася пані Галина.
У колективі, який чотирнадцятий рік очолює головний лікар Михайло Бегаль, —
понад 420 працівників. Через
лікувальний заклад щорічно
«проходить» близько восьми
тисяч пацієнтів не лише з Ратнівського, а й із сусідніх районів і областей.

Фото з особистої сторінки Сергія ЛЕХКОБИТА у соцмережах.

Автомобіль із логотипом громадської організації, яку очолює Степан Іванович,
добре знають в окрузі.

Фото Олега ДІДИКА.

На реабілітацію у поліське Ратне
їдуть хворі звідусіль

Катерина ЗУБЧУК
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му хоче присвятити життя, бо більше полюбляв активні заняття: прогулянки, подорожі. У 16-річному
віці Сергій переосмислив власне
ставлення до себе: не варто соромитися своєї зовнішності, краще
скористатися унікальністю. І вирішує стати… актором.

Закінчення на с. 15

»

Данило Заболотний в автобіографії писав: «Народився
16 грудня 1866 року в Чоботарці Подільської губернії у селянській родині. Батько – хлібороб,
мати — дочка сільського писаря… Садиба наша розміром
близько десятини… На ній —
ветха хатина на 2 кімнати з сіньми…»
Письменник Максим Горький, довідавшись про життєвий
шлях ученого «з низів», сказав, що його доля варта розповіді в книжці.
Заболотного запрошували
викладати в Університет Пастера
в Парижі. Він добровільно інфікував себе вірусами, шукаючи вакцини, першим дослідив природу
сифілісу й не опублікував відкриття спірохети через скепсис
колег, а 2 роки потому це зробили австрійські вчені. Захопливий
сюжет, правда? А за усім тим —
багато випробувань.
1877-го помер батько Данила, мати з дітьми переїхала
до брата у Ростов. Тут хлопець закінчив гімназію і подався до Одеси, де вступив
на природничий факультет
Новоросійського університету,
захопився дослідженнями з мікробіології, працював під керівництвом видатного професора
Іллі Мечникова. Та за кілька місяців до випуску здібного студента запроторили до в’язниці

за участь у сходках. Серед «гріхів», що призвели до переслідувань, були й вірші. В одному
з них є такі рядки: «…Підем разом на роботу для неньки-Вкраїни, нехай з нами, козаками, вона
не загине!» Може, тому й звернула Леся Українка увагу на «панича з Молодої Громади» і написала про нього братові Михайлові.
Відсидівши 3 місяці в одиночці, Данило влаштувався практикантом на Одеську бактеріологічну станцію, де й знайшов своє

“

Письменник
Максим Горький,
довідавшись
про життєвий
шлях ученого «з
низів», сказав, що
його доля варта
розповіді в книжці.

наукове покликання. Склавши
екзамени екстерном, Заболотний вступив на 3-й курс медичного факультету Київського університету Святого Володимира.
Того ж року одружився з Людмилою Радецькою. У столиці
продовжує роботу над пошуком
протихолерної сироватки.

Закінчення на с. 7

»

З нами
ми – ЦІ-КА-ВО!!! А для передплатниківв – ще й призи!
ПЕРЕДПЛАТНІ
НІ ІНДЕКСИ
ІНДЕ
Д
«Цікавої газети на вихідні»: l для Волині – 60304, l для Рівненщини – 60312, l дляя інших
інш регіонів України – 60307.

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

Щоб отримати приз від улюбленої газети, треба надіслати на її адресу копію абонемента про передплату
ату на 6 місяців,
яка і братиме участь у жеребкуванні для визначення власника подарунка.

ЧЕРВНЯ ЩЕ
ВЖЕ
ЗАЗА236ТРАВНЯ
ПРОДАЖУ!
У УПРОДАЖУ!

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 6 червня:
Для Сергія Лехкобита
Телеведуча Лідія Таран
Не новий
онкохворрого
зріст
здійснилаа мрію онкохворого
правопис,
138
хлопчикаа
а нова його
санредакція:
тиметрів
95% норм
став щасливим
залишилися
білетом
такими,
у шоу-бізнес
як були
А на сайтіі v
volyn.com.ua
olyn.co
om
– ще більше неймовірних історій!
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З РОСИ І ВОДИ!

6 червня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
8 червня святкуватиме
ювілей кохана дружина,
турботлива матуся, жителька села Забужжя Любомльського району
Людмила Степанівна
БОЯРЧУК.
Нестримною ходою
йдуть літа,
Вже мудрий 50-й на порозі.
В очах ще молодість,
хоч в скронях сивина,
Набутки й втрати на важкій дорозі.
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.
З найкращими
побажаннями
та великою
любов’ю
чоловік Іван,
сини Олександр,
Сергій, дочка
Оксана.

Учора золотий ювілей
відсвяткувала гарна, життєрадісна,
відповідальна,
чуйна, кохана жінка, любляча мама, вірна подруга, жителька Локач
Оксана Анатоліївна
ЗАХАРЧУК.
Дорога імениннице, відчуй нашу щирість, любов і теплоту. Ти готова
допомогти всім, хто поруч. Турботлива мама,
у якої такі дорослі, розумні і люблячі діти. Ми
пишаємося тобою, наша мила. Бажаємо
міцного здоров’я, гарного настрою, невичерпної життєвої наснаги, тепла та затишку,
щоб майбутні роки були світлими, дарували
радість, добро, надію
і благополуччя. З ювілеєм тебе, рідна!
З повагою
та любов’ю
чоловік, діти,
друзі.

9 червня 50-річний ювілей відзначатиме
найкраща матуся, кохана дружина, любляча
дочка, чуйна невістка, жителька Луцька
Валентина Іванівна
ГАРБАРЧУК.
А в березні золотий ювілей зустрів люблячий тато,
уважний чоловік, син, зять
Анатолій Петрович
ГАРБАРЧУК.
Дозвольте сьогодні вас привітати,
Любові й подяки слова вам сказати.
За лагідні серця та щиру турботу,
За руки невтомні, нелегку роботу.
За те, що зростили, за хліб на столі
Спасибі, рідненькі, уклін до землі.
Хай щастя приходить до вашого дому,
Прогнавши недуги, тривоги та втому.
Щоб радістю сяяли ваші обличчя,
В міцному здоров’ї зустріли сторіччя.
З повагою, шаною та любов’ю
дочка Юля, мама Марія,
мама Поліна, всі рідні.

Р Е К Л А М А

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.

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
15 червня

о 9.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ,
ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ АДЕНОМИ
ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРАХ,
ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ
СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ШУМ У
ГОЛОВІ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ,
ЗАЇКАННЯ

див. фільми harvardmedical.com.ua
Результати перевіряються на УЗД до і після
ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
ГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ», вул. НАБЕРЕЖНА, 4

Запис з 12 червня за тел. 063–643–30–94, ЗНИЖКА 50%
15 червня о 9.00
Самолікування шкодить вашому здоров’ю

Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 від 26.03.2015 р.

ПП БУРМАКА Н. П.
8, 15 та 22 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) 75M11M75, 20M05M55, моб.:
095M808M20M53, 098M388M88M36.
м. Рівне, тел. (0362) 43M57M58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472) 63M16M16, 63M25M28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

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.

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продам або обміняю присадибну
ділянку в селі Покащів (25 км від Луцька). Є 4-кімнатний будинок (6 х 8),
дерев’яний каркас, обмурований цеглою, господарські будівлі (сарай, літній
будинок, горище, погріб), гараж. Тел.:
096 40 82 652, 099 33 55 099.
l Терміново продається цегляний газифікований будинок. Є великий гараж-сарай, 0.75 га приватизованої
землі. Ціна договірна (с. Грибовиця Іваничівського району). Тел.: 097 34 41 562,
097 55 69 466.
l Продам у Луцьку двокімнатну квартиру (74 кв. м, економне опалення).
Тел. 066 66 06 303.
l Продам 5-кімнатну квартиру в Луцьку
(новобудова). Тел. 097 10 20 995.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670,
097 09 33 977.
l
Терміново продається будинок
(59,3 кв. м) у с. Сапогове Ківерцівського району (8 км від Луцька). Є льох, хлів,
літня кухня, 0.25 га землі, приватизована
земельна ділянка (0.15 га) під забудову.
Ціна договірна. Тел. 099 25 41 164.
l Недорого продається земельна ділянка (0,24 га) у с. Любохини Старовижівського району. Поряд — озера
Домашнє, Пісочне. Тел.: 095 11 05 398,
050 60 02 645.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-21214
«Нива», 2007 р. в., 1.7, інжектор,
вишневого кольору, на ходу. Ціна
50 000 грн. Тел.: 050 24 20 244,
066 77 09 243.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ («Волинянка»)
у будь-якому стані. Тел.: 068 85 42 736,
066 12 99 287.
l Продається автомобіль «Опель Кадет», 1988 р. в., білий колір, седан,
4-дверний, 1.3, бензин, у доброму
стані, на ходу. Ціна 35 000 грн. Тел.:
066 77 09 243, 050 24 20 244.
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 вітчизняного та іноземного виробництва, нерозмитнений, на євробляхах. Тел.:
066 77 09 243, 050 24 20 244.
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 трактор ЮМЗ-6.
Тел. 099 63 18 772.
l Продам: зернозбиральний комбайн
«Нива» (на запчастини), кран-балку
(козлову, 3-тонну), туковисіваючі апарати міжрядного культиватора. Тел.:
067 33 21 260, 099 75 41 711.
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 Продам навісний обприскувач до трактора (б/в, привезений з Польщі, у дуже
доброму стані). Тел.: 096 96 95 596,
050 84 29 221.
l Продаються зернозбиральний комбайн «Вольво-830» (з кабіною та січкарнею) у доброму стані, трактор Т-40 АМ
(з ходозменшувачем) у доброму технічному стані. Тел. 068 91 57 207.
l Продається заводський міні-трактор
ХТЗ-10 (з причепом), 1992 р. в., бензин,
у доброму стані. Ціна 40 000 грн. Торг (Ківерцівський район). Тел.: 095 19 88 928,
067 73 14 883.
l Продам запчастини до комбайнів
«Массей Фергюсон», «Фахр», «Клаас»,
«Дронінборг», а також привезу на замовлення. Тел.: 096 74 38 807, 063 26 22 833,
073 40 64 249.
l Терміново недорого продається зернозбиральний комбайн. Тел.: 097 74 93 004,
096 94 20 693.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму
технічному стані. Тел. 098 71 59 372.
l Терміново недорого продається
картоплекомбайн
«HASSIA».
Тел.
096 24 38 945.
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

Продам новий димохідний котел
«Navien» (потужність 24 кВт, гарантія 5 років, південнокорейське виробництво). Ціна договірна. м. Луцьк.
Тел. 063 64 21 105.
l Продається гребінка для збирання
чорниць (Швеція). Тел. 098 64 31 463.
l Продам: щебінь різних фракцій, торфобрикет, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам 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, відсів, пісок, блоки, клей для блоків, цемент, цеглу. Доставка та послуги маніпулятором. Тел.:
050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продам молоду тільну корову (розтел у листопаді), телицю (7 міс.).
Тел. 097 60 53 792.
l Продам молодого робочого коня
(3 роки). Тел. 097 60 53 792.
l У Ківерцівському районі продається спокійна робоча кобила (13 років,
з великої породи). Тел.: 096 43 02 626,
073 42 45 849.
l
Продається молодий робочий
кінь. Ціна договірна (Луцький район).
Тел. 097 13 85 535.
l Продам кізку (5 міс.). Тел. 066 28 26 901.
l Продається корова (Луцький район).
Тел. 099 77 10 226.
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l Продаються корова та телиця (с. Полонка, Луцький район). Тел. 099 70 85 248.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.
l Продається молода дійна корова.
Ціна договірна (Луцький район). Тел.:
098 86 72 246, 066 18 57 927.
l Продається лошиця (2 роки 6 міс.)
у с. Кукли Маневицького району.
Тел. 096 13 61 973.
l Продається у Маневицькому районі
кінь (4 роки). Тел. 096 15 17 124.
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.
l Продам недорого кошенят (у добрі
руки). Тел.: 066 18 77 138, 050 46 37 301,
096 66 24 378.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові, тракторні плуги, культиватори, йоршики
на підшипниках, нестандартні відвали
(с. Пожарки Рожищенського району).
Тел.: 050 67 75 709, 096 91 07 885.
l 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 Чищу та реставрую подушки, ковдри,
перини (пересипаю, перешиваю, кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.:
066 70 45 841, 096 17 01 933.
l Потрібні люди на збір полуниці в с. 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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
№ 0040245)
на
право
власності
на земельну частку (пай), виданий
10.07.1996 р. за № 229 колишнім КСП
«Урожай» Заборольської сільської ради
на ім’я Олексюк Володимир Анатолійович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Президія ради Волинської обласної
організації профспілки працівників соціальної сфери України висловлює глибоке
співчуття рідним та близьким з приводу
смерті
Володимира
Васильовича
ГОЛЯДИНЦЯ,
директора
територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Шацького району.
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Колектив Луцької районної державної адміністрації висловлює щире співчуття заступнику голови райдержадміністрації Інні Леонідівні Бас з приводу тяжкої втрати —
смерті матері
Галини Михайлівни
ОСТАШЕВСЬКОЇ.
Ми щиро засмучені цією сумною звісткою. Разом із вами поділяємо горе та передаємо слова співчуття й підтримки вам та вашим рідним. Адже неможливо нічим
загоїти рани від втрати найріднішої людини. Складно усвідомити, що вже ніколи
не буде її поруч. І єдине, що може допомогти пережити ці важкі часи, — це спогади про неї.
Ми розуміємо, тяжко змиритися з цим горем. Сумуємо разом із вами у цю
годину скорботи.

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.
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■ Футбол
Фото Олександра ЗЕЛІНСЬКОГО.

ПАНАМО, ПАКУЙ ВАЛІЗИ! —
ПРИГОТУВАТИСЯ КОЛУМБІЙЦЯМ?!
Україна U-20 — Панама U-20 – 4:1 (1:0 – Данило Сікан, 23 хв.;
2:0 – Денис Попов, 41 хв.; 3:0 – Данило Сікан, 45+1 хв.; 3:1 –
Ернесто Валькер, 50 хв.; 4:1 – Сергій Булеца, 83 хв.)
емпіонат світу з фут- Одним словом, трусіться, коболу U-20. 1/8 фіна- лумбійці! Адже у нас є ще й інші
лу. 3 червня 2019 року. голеадори: на рахунку київськоТихи (Польща). Міський стаді- го динамівця Дениса Попова
он. 7219 глядачів. Головний суд- (захисника!) вже також три м’ядя Леодан Гонсалес Кабрера чі (й усі — головою!), а в активі
(Уругвай).
його одноклубника Сергія Буле18–річний уродженець Жи- ци два влучних постріли.
томира Данило Сікан перший
З панамцями ми розібрагруповий поєдинок зі збірною лися, проте попереду в нас,
США U-20 просидів на лаві за- вочевидь, значно серйозніше
пасних. У матчі з катарцями випробування. Завтра, 7 червн
ня, граємо у чвертьфіналі
гравець «Шахтаря», який на
ає
є
зі збірною Колумбії U-20.
правах оренди виступає
и
Л
за ФК «Маріуполь», таки
Латиноамериканці
в 1/8
аз
вийшов на заміну на заздолали
команду Нової
н
З
вершальні 15–20 хвилин
Зеландії
(основний та
е-д
зустрічі. В поєдинку з нігедодатковий
час завераш
рійцями Олександр Петрашився внічию 1:1, а в серії
ав
піс
ков уже випустив Данила
післяматчевих пенальті коой
лум
основі. І не прогадав — то
той
лумбійці були влучнішими
о—5
забив єдиний м’яч нашої ко
ко5:4).
ір
рманди! На матч 1/8 зі збірНіколи раніше наша збіран
н
на U-20 не потрапляла до
ною Панами U-20 Сікан
в
знову виходить на поле зі
вісімки найсильніших на
е
стартових хвилин — і ще
ЧС, але тепер ми хочемо
ь!
до перерви робить дубль!
більшого – у півфінал! n

Ч

І гострота була, і удари були – проте голів глядачі так і не побачили.

У «левів» гарні гриви і довгії хвости —
аби лиш стало сили із Луцька відповзти!
У суботу о 19.00 на «Авангарді» розпочнеться поєдинок
«Волинь» — «Карпати» — на кону стоятиме путівка в УПЛ!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

арпати» (Львів) — «Волинь»
(Луцьк) — 0:0. Плей-оф за
місце в УПЛ. 1 матч. 4 червня 2019 року. Львів. Стадіон «Україна».
10104 глядачі. Головний суддя Денис
Шурман (Київська область).
У запеклому «західноукраїнському
дербі» футбольна доля звела львівські
«Карпати» та луцьку «Волинь» — відповідно десяту команду в підсумковій турнірній
таблиці УПЛ та володаря «бронзи» Першої
ліги.
Цікаво, що «Карпати» на цей поєдинок
у статусі в. о. головного тренера виводив
уродженець Луцька Олександр Чижевський. Натомість наставник «Волині» Андрій Тлумак, як відомо, народився в Стрию
на Львівщині. Також у футбольній біографії
Чижевського–гравця значиться один поєдинок за «Волинь». Ну а для Тлумака «Карпати» — то взагалі рідний клуб, в якому
минула більша частина його кар’єри голкіпера.

«К

зустрічі о 19.00.
« Початок
І не прийти цього разу
на стадіон — великий
футбольний гріх!

»

Попри те, що вхід на львівську «Україну» заздалегідь оголосили безплатним,
аншлагом на легендарному 28–тисячнику
навіть і не пахло. Хоча й 10 тисяч глядачів
для сучасного українського футболу — це
таки серйозна аудиторія.
На старті поєдинку «зелено–білі» на
правах господаря дещо притиснули «червоно–білих». Трохи згодом вже «хрестоносці» активніше посунули на левів. Такі
фази активності фактично тривали впродовж усього поєдинку — проте м’яч жодного разу не затріпотів у сітці ані одних, ані
інших воріт.
Загалом обидві команди діяли доволі
обережно, а місцями гра ставала настільки
нудною, що вболівальники, аби хоч якось
розважитися, заводили вікопомне «Путін —
***ло!». А наприкінці поєдинку ультрас ще й
влаштували на «Україні» нічогеньку канонаду за допомогою петард.
Підсумкові 0:0 — тож усе вирішуватиметься за чотири дні — 8 червня на луцькому «Авангарді». Початок зустрічі о 19.00. І

не прийти цього разу на стадіон — великий
футбольний гріх!
В іншому першому поєдинку плей-оф
«Чорноморець» та «Колос» в Одесі також
не забивали — 0:0.
ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ТЛУМАК,
головний тренер
«Волині»:
«Гра була бойова,
з моментами і в нашої
команди, і в суперника
також. Нам випала найсильніша команда з нижньої
шістки. Мені було дуже важко на душі,
коли я їхав до Львова, адже повертався
на рідний стадіон, в рідне місто. Проте
зараз я працюю в Луцьку і буду виконувати своє завдання.
Дуже шкода, що однієї з команд не
буде в Прем’єр–лізі. Тому що і «Карпати», і «Волинь» мають грати у найвищому українському дивізіоні. Нехай приїде
Федерація — подивиться на цей стадіон.
Скільки людей сьогодні зібралось підтримати обидві команди. Нехай подумають,
чи потрібно нам 16 команд, чи й далі хай
грають 12.
Я не можу сказати, що задоволений
результатом, тому що було б краще, якби
нічия була результативна. Якщо львів’яни
заб’ють нам у Луцьку, то потрібно забивати вже два м’ячі.
Але вдома нам буде грати легше,
тому що тут більше наших прихильників.
Проте я впевнений, що людей зі Львова
буде також чимало».
Олександр
ЧИЖЕВСЬКИЙ,
в. о. головного
тренера «Карпат»:
«Загалом ми більше
контролювали м’яч. Але
львівський
уболівальник
хоче голів та більшої гостроти в атаці. Нам потрібен час, щоб поставити гру, щоб футболісти добігали, бо
команди фізично не вистачає на другий
тайм. Та на це є свої об’єктивні причини.
Гравці зараз витискають із себе все, що
можуть.
На виїзді буду очікувати, що хоча б захисники «Карпат» самі собі не привезуть
гол. Якщо ми не пропустимо, то обов’язково знайдемо свій момент. Головне —
дисципліновано зіграти в обороні й тоді
буде результат. Я обіцяю, що команда
битиметься і покаже хорошу гру, а шанси
50 на 50». n

А ТИМ ЧАСОМ «ЧЕЛСІ» В БАКУ
«ВІДКАНОНІРИВ» «АРСЕНАЛ»…
«Челсі» (Лондон, Англія) — «Арсенал» (Лондон, Англія)
— 4:1 (1:0 — Олів’є Жиру, 49 хв.; 2:0 — Педро Родрігес,
60 хв.; 3:0 — Еден Азар, 65 хв. (з пенальті); 3:1 — Алекс
Айуобі, 65 хв.; 4:1 — Еден Азар, 72 хв.)
іга Європи. Фінал. 29 другому лютий кривдник київтравня 2019 року. Баку ського «Динамо» на стадії 1/8
(Азербайджан). Стадіон розмазав «канонірів», неначе
«Олімпійський». 51370 гляда- діти з молодшої групи дитсадчів. Головний суддя Джанлука ка ложку манної каші по тарілці
Роккі (Флоренція, Італія).
— 4:1! Навіть кияни протягом
Поки увесь футбольний одного тайму більше трьох від
дчуттті
«пенсіо
світ перебував у передчутті
«пенсіонерів»
не пропускапат»
протистояння «Карпат»
ли…
ках
О
і «Волині», на задвірках
Одним
словом,
якес прокляття цьогоЄвропи — у столиці соякесь
ну
нячного Азербайджану
річ над тими футболь— лондонські «Челсі» та
ними «Арсеналами»: київськи — вилетів з УПЛ,
«Арсенал» визначили пеївський
и сесе
елондо
реможця Ліги Європи
лондонський
— програв
зем
зону 2018/2019.
землякам єврокубкови
Перший
тайм
вий фінал і лишився
б
обійшовся без забез путівки в ЛЧ на
на
битих м’ячів, а ось у
наступний сезон. n

Л

СВЯТО НА ЛІВЕРПУЛЬСЬКІЙ ВУЛИЦІ
«Тоттенгем Готспур» (Лондон, Англія) — «Ліверпуль»
(Ліверпуль, Англія) — 0:2 (0:1 — Мохамед Салах, 2 хв.
(з пенальті); 0:2 — Дівок Орігі, 87 хв.)
іга чемпіонів. Фінал. відчуваю величезне полегшен1 червня 2019 року. Ма- ня. Так, я дуже, дуже щасливий
дрид (Іспанія). Стадіон за гравців, за всіх уболівальни«Ванда Метрополітано». 63272 ків, але все ж найбільше, що я
глядачі. Головний суддя Дамір відчуваю — це полегшення», –
Скоміна (Копер, Словенія).
сказав Юрген Клопп.
Наставник «мерсісайдців»,
І хай багато хто назвав цей
51–річний німець Юрген Клопп фінал «найнуднішим в історії». І
приперся на післяматчеву кон- хай тон усьому поєдинку задав
ференцію із кухлем пива! І йому пенальті, який було призначено
треба вибачити навіть таке зух- вже на першій хвилині зустрічі. І
вальство: адже на тренерсько- хай кажуть ще бозна-що. У Мохаму містку він до цього програв меда Салаха та компанії, а також
сім із восьми вагомих фіналь- у величезної армії вболівальників
них поєдинків — зокрема, двічі «Ліверпуля» з усього світу — вепоступався у фіналах Ліги чем- личезне свято. Вони знову — копіонів (2013–го його дортмунд- ролі футбольної Європи!
рала 1:2
1:2 на
ц була шоста песка «Боруссія» програла
Загалом це
кій «Ба-«Л
«Вемблі» мюнхенській
ремога «Ліверпуля»
у фіналімпійКуб
варії», а торік на «Олімпійлах Кубка
(Ліги) чемпіоком
ському» в Києві Клопп
нів і команда
вийшла на
м» пом
уже з «Ліверпулем»
третє місце
за кількістю
адридздобути трофеїв найпоступився 1:3 мадридздобутих
чеснішог
ському «Реалу»).
чеснішого Кубка. Більше
тільки в італійського «Мі«Виграти Кубок чемпі-л
онів куди приємнілана» — 7 трофеїїв і рекордсмена
ше, ніж пройтися
— мадридського
у кількох дюймах
««Реала» — 13. n
від нього. Зараз я

Л

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

n Цікавий співрозмовник
жемо. Місцева річка Кормин простягнулася на 67 кілометрів. Я здійснив
подорож від її витоків в урочищі Мамче біля села Городище, що на Ківерцівщині, і до Малої Осниці Маневицького району, де на межі Рівненської
області вона впадає у Стир.
Ще одна книга «Журавлина пісня»
— документальна розповідь про сільського самородка, хранителя української народної пісні Калину Мокійця,
якого автор знав багато літ.
«ХТО СТАВ ГЕРОЄМ У БОЮ —
НЕ МОЖЕ ВМЕРТИ»

У дослідника ще чимало планів.

Видання краєзнавця – результати багаторічної клопіткої праці.

АНАТОЛІЙ СНІТКО НАПИСАВ КНИГУ
ПРО ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ АНДРІЯ СНІТКА
Краєзнавець із Гораймівки Маневицького району досліджує історію
рідного села та видає нариси про видатних земляків
З паном Анатолієм познайомилися завдяки публікації у «Волині»
матеріалу «Дружина Перця переховувалася від чекістів 5 років». Нашого
уважного читача зацікавили прізвища повстанців, які згадуються в
моєму матеріалі. За його словами, цілком ймовірно, що то могли бути
уродженці Гораймівки.
Ми розмовляємо у сільському Будинку культури. Анатолій Іванович ще
замолоду чимало літ очолював цю установу, зараз знову його запросили
на роботу. До цього тричі обирався сільським головою
Кость ГАРБАРЧУК

«У КОЖНОГО Є СВОЯ РІЧКА
ДИТИНСТВА»

На робочому столі у краєзнавця —
шість книг. Це результати багаторічної
клопіткої праці. Такі видання особливо
цінні для дослідників локальної історії,
адже вони написані місцевими жителями, котрі найкраще знають усі деталі та своїх героїв.
Одна з найперших книг — історичний нарис «Гораймівська неопалима купина» про долю сільського
храму. Як каже пан Анатолій, церква

горіла у полум’ї, її розбирали, стирали з лиця землі засліплені атеїзмом
нащадки, але вона знову відроджувалася на тому ж місці. І нині тримає
на своїх куполах високе небо над Гораймівкою.
— Я так багато пропустив, стільки людей уже відійшло. Неординарні
особистості, про кожного варто було
написати нарис, щоб зберегти історію їхнього життя, — констатує сумний факт Анатолій Снітко. Такі слова
прикрого жалю доводилося чути від
багатьох краєзнавців, які не встигли зафіксувати спогади своїх односельчан. — Але зрозумів, що потрібно

зберігати пам’ять про минулі події та
навколишню природу.
Таким чином у допитливого дослідника з’явилася ідея написати історико–краєзнавчий нарис про їхню
річку та села на її берегах. Автор показує книгу «Там, де Кормин синьо
в’ється».

час зачистки будинку
« Під
Андрій Снітко разом із
трьома однополчанами
потрапив у засідку. Коли
бойовики кинули гранату,
юнак накрив її своїм тілом
і врятував від смерті двох
воїнів, а сам помер.

»

— У кожного з нас є своя річка дитинства, — продовжує Анатолій Іванович. — Любов до неї вічна й чиста, як
джерельна вода. Ми все життя її бере-

Нікого не залишить байдужим
зворушлива та водночас шокуюча
історія про сучасного героя із сусіднього села Матейки Василя Демчука.
Нарис називається «Обірване війною
життя». Волинянин захищав Україну у
підрозділі 30–ї окремої механізованої
бригади, потрапив у полон і був замордований російськими окупантами
в зоні АТО в Донецькій області. Згодом бойовики оприлюднили відео, як
вони жорстоко катують українських
бійців. Краєзнавець зібрав спогади
рідних, друзів та побратимів.
Але головною своєю працею Анатолій Снітко вважає книгу «Він став
героєм у бою» про долю 18–річного
юнака, свого однофамільця Андрія
Снітка, який вступив добровольцем
до полку «Азов». Боєць із позивним Хома загинув під Іловайськом
20 серпня 2014 року. Під час зачистки будинку разом із трьома однополчанами потрапив у засідку. Коли бойовики кинули гранату, юнак накрив
її своїм тілом і врятував від смерті
двох воїнів, а сам помер. У листопаді 2016–го Андрієві Снітку присвоєно
звання Героя України — посмертно.
— Це моя остання шана й подяка
землякові, — розповідає автор. — Андрій недалеко від мене жив, знав його
з дитинства. Хлопчина до 6–го класу
навчався у нашій школі. На презентацію цієї книги у Маневицькому краєзнавчому музеї приїхали його побратими з полку «Азов».
Тепер завдяки нарису сільського
інтелігента з Гораймівки про подвиг
назавжди 18–річного Андрія Снітка
волиняни ніколи не забудуть. На честь
нього маневицька поетеса Любов Боричевська написала такі рядки:
Не треба докору сумлінь
Таких відвертих,
Хто став героєм у бою —
Не може вмерти. n

Програма телепередач на 10—16 червня
ПОНЕДІЛОК, 10 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 Іспанії» 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 18:20 Тема дня
19:30 Разом 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:25 UA:Спорт
21:45 Д/ц «Дикі тварини» 22:15
Д/ц «Тваринна зброя»

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 «Коли минуле
попереду»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,

08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10 «Ранок з Інтером» 09.20,
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «МАТУСИН СИНОК»
12.00 «Новини» 13.50 Х/ф
«ЗАКОХАЙСЯ В МЕНЕ, ЯКЩО
НАВАЖИШСЯ» 15.45 «Чекай на
мене. Україна» 20.00, 03.55
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.55 Т/с
«Мессінг: Той, хто бачив крізь час»
02.35 «Богині ефіру»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:50 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості 12+
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:35 Футбол. Відбір
до ЄВРО- 2020. Україна
- Люксембург

СТБ
05:40 Т/с «Коли ми вдома»
07:05, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
08:10 МастерШеф 12+
15:10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок 16+

ТБ

2+2

кримінального світу» 09.10 Х/ф
«ПРАВО НА ПОСТРІЛ» 10.50,
22:10 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19.30 Т/с «Той, що читає думки»
UA: РІВНЕ
РІВНЕМ НЕБА»
18:00 Слідство ведуть
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
екстрасенси 16+
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
МЕГА
18:55 Хата на тата 12+
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 13.25 «Речовий доказ» 14.45,
22:45 Т/с «Розлучниця»
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
17.00 Новини 09.00
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
«Легенди бандитської Одеси»
Кулінарно-літературне шоу
14.00 Правда життя 09.00 Погляд
ICTV
«Енеїда» 09.50 Д/ф «Аромати
17.20 «Легенди карного розшуку»
зсередини 09.50, 17.05, 22.35
Іспанії» 10.15 UA: Фольк 11.05
18.20 «Свідок. Агенти» 23.45 Т/с
Таємнича Латинська Америка
05:40 Громадянська оборона
Ранковий гість 11.20 «Своя земля» «Закон і порядок» (16+)
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 10.50 Історія українських земель
ФУТБОЛ-1
11.35, 13.40, 21.50 Тема дня
12.00 Скептик 13.00, 00.30
21:00 Факти
ЕСПРЕСО
12.15, 21.20 Д/с «#ВУКРАЇНІ»
06:00 Огляд матчу «Україна 09:15, 19:20 Надзвичайні новини Речовий доказ 15.10, 23.30
12.40 Лайфхак українською 12.50 00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
Секрети Другої світової 16.05,
ZIK
Сербія». Відбір до
10:10 Антизомбі. Дайджест
М/с «Вруміз» 14.05 «Розсекречена МаринаД» 01.00 Авторська
21.40 Річкові монстри 18.00 Земля 07.00, 16.00, 18.00 Перші про
ЄВРО- 2020
11:10, 13:25 Х/ф «АКУЛАісторія» 15.00 100 років історії за
2050
19.00,
20.50
Секретні
06:10
Півн.
Македонія
Польща.
програма «Ч/Б шоу» 02.00, 05.50
РОБОТ»
головне. Дайджест 07.15 Д/ф
100 хвилин 15.15 РадіоДень
території
19.50
Україна:
забута
Відбір
до
ЄВРО2020
«Княжицький» 02.40
13:40, 16:25 Х/ф «ПРИБУТТЯ»
«Заборонена історія» 08.00, 09.00,
«Модуль знань» 15.55 Українська
історія 01.40 Містична Україна
08:00 Огляд матчу «Хорватія «Культ:Експрес» з Марією
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
16:35 Х/ф «ПРОБУДЖЕННЯ»
література в іменах 16.05
02.25 Таємниці кримінального
Вельс». Відбір
Бурмакою 04.00 «Студія Захід» з
Перші про головне 08.15
20:15 Більше ніж правда
Відкривай
Україну
16.05
Д/с
світу
до ЄВРО- 2020
Антоном Борковським 05.00
Стежками війни 08.40, 09.15
21:25 Т/с «Пес»
«Супер чуття» 17.15 Д/с
Прямим текстом 10.00, 11.20,
08:10 Данія - Ірландія. Відбір до
«Міжнародний огляд» з Юрієм
22:25 Свобода слова
«Неповторна
природа»
17.45
Д/ф
К-1
13.15, 16.15, 17.20, 18.15
ЄВРО- 2020
23:55 Х/ф «СИНЕВИР»
«Мегаполіси» 18.10 Т/с «Монро» Фізером 05.25, 22.00
Коментарі 12.10 Докаz 15.15 Між 10:00, 12:55 «Ліга Націй.
«Поліцейська хвиля» 06.30, 22.30
06:30 «TOP SHOP»
19.00 Головний випуск новин.
своїми 19.15 VOX POPULI 20.00
Матч-центр»
«Світ цього тижня» 07.30 «Суботній
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
НОВИЙ КАНАЛ
Наживо 19.25 Тема дня. Наживо
HARD з Влащенко 21.00, 06.20
10:40 Фінал. Ліга Націй УЄФА
політклуб» 09.30 «Людина і право»
08:15 «Ух ти show»
19.50 Д/с «Разом» 20.15, 22.45
05:45, 07:05 Kids Time
Перші
про
головне.
Підсумки
13:25 Огляд 2-го ігрового дня.
09:15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
Д/с «Своя земля» 20.30 Головний з Борисом Захаровим 09.55,
05:50 М/с «Пригоди кота в
21.35 Гра Z вогнем 22.30 Гра в
Відбір до ЄВРО- 2020
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
випуск новин. Повтор 20.50 Д/с
11:00 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
чоботях»
класику з Сергієм Рахманіним
15:40 Футбол NEWS
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
«Спільно» 22.15 Програма
РОЗМІРОМ»
07:10 М/ф «Втеча з планети
23.30, 03.15 Історична правда з
16:05 Україна - Сербія. Відбір до
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
розслідувань «Схеми. Корупція в
13:00
«Орел
і
Решка.
Шопінг»
Земля»
Вахтангом Кіпіані 00.00 Д/ф
ЄВРО- 2020
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
деталях»
14:00
«Орел
і
Решка.
Навколо
09:00 Х/ф «З МЕНЕ ВИСТАЧИТЬ»
«Щоденники Другої світової війни: 17:50 Відбір до ЄВРО- 2020 Огляд
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
світу»
день за днем» 01.00 Д/ф «Великі
11:10 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО
НТН
туру
«Коментар» 15.30, 23.30 «Ваша
17:00 Т/с «Доктор Хто»
танкові битви» 01.45 Художній
В РАЙ! 2: РИФ»
18:45 Матч за 3-тє місце.
Свобода» 19.00 «Великий ефір
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
20:10 Т/с «Доктор Хаус»
фільм
13:00 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ»
Ліга Націй УЄФА
Василя Зими» 21.00 «Вердикт» з
«ВЕЧІР НАПЕРЕДОДНІ ІВАНА
15:00 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ 2» 22:00 «Орел і Решка.
20:30, 22:30, 23:40 «Головна
Сергієм Руденком 21.55
КУПАЛА»
06.50
Х/ф
«ДІМ,
У
ТЕТ
Рай
та
пекло
2»
17:00 Ревізор
команда»
«ІТ-Документ»
ЯКОМУ
Я
ЖИВУ»
08.35
«Таємниці
23:00
Х/ф
«ОДЕРЖИМІСТЬ»
20:00 Страсті за Ревізором
06.00 ТЕТ Мультиранок
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАІ»
11:15, 19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
15:00 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ»
16:45 Х/ф «ЗАХИСНИК»
21:25 Т/с «Касл»
22:55 Х/ф «Я ПРИЙШОВ З
МИРОМ»

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

21:40 LIVE. Україна - Люксембург.
Відбір до ЄВРО- 2020

ТБ

ВІВТОРОК, 11 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
Мексики» 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. Півфінал 20:25 Наші
гроші

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 «Коли минуле
попереду»
22:45, 23:45 Т/с «Школа»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з

Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/с «Там, де твій
дім» 12.00 «Новини» 12.25 Х/ф
«ФАНТОМАС» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок»
23.55 Т/с «Мессінг: Хто бачив
крізь час» 02.40 «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 «Добрі наміри»
23:20 Без паніки

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
08:10, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
09:10 МастерШеф 12+

21:50 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
15:10 Битва екстрасенсів.
РІВНЕМ НЕБА 2: Я
Чоловіки проти жінок 16+
ТЕБЕ ХОЧУ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
МЕГА
екстрасенси 16+
19:00 Хата на тата 12+
06.00 Бандитський Київ 07.50,
22:45 Т/с «Розлучниця»
14.00 Правда життя 09.00 Погляд
зсередини 09.50 Незвичайні
ICTV
культури 10.50 Історія
українських земель 12.00, 02.25
05:35, 20:15 Громадянська
Скептик 13.00, 00.30 Речовий
оборона
доказ 15.10, 23.30 Секрети
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 Другої світової 16.05, 21.40
Річкові монстри 17.05, 22.35
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Таємнича Латинська Америка
18.00 Земля 2050 19.00
10:10 Антизомбі. Дайджест
Секретні території 19.50 Україна:
11:10, 13:25 Х/ф
забута історія 20.50 Секретні
«НЕЩАДНИЙ»
території. НЛО 01.40 Містична
13:40 Х/ф «ПІДРИВНИК»
Україна
15:25, 16:20 Х/ф «ДРУГИЙ У
КОМАНДІ»
К-1
17:45, 22:25 Т/с «Майор і магія»
06:30 «TOP SHOP»
21:25 Т/с «Пес»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
НОВИЙ КАНАЛ 08:15 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливці за
05:35, 06:00 Kids Time
реліквіями»
05:40 М/с «Пригоди кота в
10:45, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
чоботях»
12:50 «Орел і Решка. Шопінг»
06:05 Ревізор Крамниці
13:50 «Орел і Решка. Навколо
10:00, 13:10 Таємний агент
світу»
11:20, 14:40 Таємний агент.
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
Пост-шоу
16:10 Топ-модель по-українськи 22:00 «Орел і Решка. Рай та
16+
пекло 2»

ТБ

СЕРЕДА, 12 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
Мексики» 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 18:55
Гандбол. Відбірковий матч до ЧЄ.
Україна - Данія 21:25 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:15 Д/ц «Дикі
тварини»

05.25, 22.10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/с «Там, де твій
дім» 12.00 «Новини» 12.25 Х/ф
«ФАНТОМАС
РОЗБУШУВАВСЯ» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.05
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.55 Т/с
«Мессінг: Хто бачив крізь час»
02.40 «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 «Коли минуле
попереду»
22:45, 23:45 Т/с «Школа»

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»
20:35 «Чистоnews 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Коли минуле
попереду»
22:30 «Право на владу 2019»

ICTV

05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:10, 13:15 Х/ф «ШИРОКО
УКРАЇНА
КРОКУЮЧИ 3:
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ПРАВОСУДДЯ
Україною
ОДИНАКА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
13:35 Х/ф «ДРУГИЙ У
23:00 Сьогодні
КОМАНДІ»
09:30 Зірковий шлях
15:20, 16:25 Х/ф
10:40 Реальна містика
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ
12:45 Агенти справедливості 12+
СОЛДАТ 2:
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
ПОВЕРНЕННЯ»
19:50 Ток-шоу «Говорить
17:50, 22:35 Т/с «Майор і магія»
Україна»
20:20 Секретний фронт
21:00 Т/с «Добрі наміри»
21:30 Т/с «Пес»
23:20 Контролер

СТБ
06:20 Т/с «Коли ми вдома»

ЧЕТВЕР, 13 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
Мексики» 12:25 Д/ц «Кухня По»
13:20 UA:Фольк. Спогади 14:25
Д/ц «Тайська кухня» 15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Браво, шеф!» 17:30
#ВУКРАЇНІ 18:20 Тема дня 19:30
Перший на селі 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:25 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупція в деталях
22:15 Д/ц «Дикі тварини»

08:00, 20:55 Т/с «Швидка
допомога»
09:00 МастерШеф 12+
15:10 Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
22:45 Х/ф «СПОКУТА»

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 06:25 Kids Time

05:40 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
06:30 Ревізор Крамниці
10:20, 13:20 Таємний агент
11:50, 14:50 Таємний агент.
Пост-шоу
16:30 Топ-модель по-українськи
16+
21:40 Х/ф «БАР «БРИДКИЙ
КОЙОТ»
23:40 Х/ф «МІЛИНА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
14.00 Правда життя 09.00, 18.00
Земля 2050 09.50 Незвичайні
культури 10.50 Історія
українських земель 12.00
Скептик 13.00, 00.30 Речовий
доказ 15.10, 23.30 Секрети
Другої світової 16.05, 21.40
Річкові монстри 17.05, 22.35
Таємнича Латинська Америка
19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Україна: забута історія
01.40 Містична Україна 02.25
Таємниці дефіциту 04.40
Професія - альфонс 05.30
Таємниці пірамід

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»

ТБ

08:25, 20:55 Т/с «Швидка
06:05 Ревізор Крамниці
допомога»
10:10, 13:20 Таємний агент
09:30 МастерШеф 12+
11:50, 14:50 Таємний агент.
15:05 Битва екстрасенсів.
Пост-шоу
Чоловіки проти жінок 16+ 16:30 Топ-модель по-українськи
17:30, 22:00 Вікна-Новини
16+
18:00 Слідство ведуть
21:50 Х/ф «ДО ЗУСТРІЧІ З
екстрасенси 16+
ТОБОЮ»
19:00 Цієї миті рік потому 12+
МЕГА
22:45 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ І
ОДИН ДЕНЬ»
06.00 Бандитський Київ 07.50,
14.00 Правда життя 09.00
ICTV
Земля 2050 09.50 Незвичайні
культури 10.50 Історія
05:35 Громадянська оборона
українських земель 12.00 Код
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 доступу 13.00, 00.30 Речовий
доказ 15.10, 23.30 Секрети
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Другої світової 16.05, 21.40
Річкові монстри 17.05 Таємнича
10:10 Секретний фронт
УКРАЇНА
Латинська Америка 18.00
11:20, 13:25 Х/ф «БРАТИ ПО
Погляд зсередини 19.00
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ЗБРОЇ»
Секретні території. НЛО 19.50
Україною
13:45 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
Україна: забута історія 20.50
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
СОЛДАТ 2:
Секретні території 22.35
23:00 Сьогодні
ПОВЕРНЕННЯ»
Таємнича Аравія 01.40 Містична
09:30 Зірковий шлях
15:30, 16:20 Х/ф
Україна 02.25 Місця сили
10:40 Реальна містика
«ПІДРИВНИК»
12:45 Агенти справедливості 16+ 17:45 Т/с «Майор і магія»
К-1
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар» 20:15 Антизомбі
06:30
«TOP
SHOP»
19:50 Ток-шоу «Говорить
21:30 Т/с «Пес»
Україна»
22:30 Х/ф «ДЖАНГО ВІЛЬНИЙ» 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
21:00 Т/с «Добрі наміри»
НОВИЙ КАНАЛ 08:50 Т/с «Мисливці за
23:20 Слідами партійних списків
реліквіями»
05:05, 06:00 Kids Time
10:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
СТБ
05:10 М/с «Дракони. Перегони
12:50 «Орел і Решка. Шопінг»
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
безстрашних»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/с «Там, де твій
дім» 12.00 «Новини» 12.25 Х/ф
«ФАНТОМАС ПРОТИ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.55 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.55 Т/с
«Мессінг: Хто бачив крізь час»
02.40 «Щоденник вагітної»
04.55 «Top Shop»

23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Вуличне правосуддя»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
15:45 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:25 Т/с «Касл-2»
22:55 Т/с «Касл»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Ніко 2: маленький
братик - великі
неприємності»
11.00 Богиня шопінгу
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Володька
15.00, 21.00 Т/с «Село на
мільйон»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
23.00 Країна У

ФУТБОЛ-1

06:00 Огляд матчу «Греція ZIK
Італія». Відбір до ЄВРО07.00, 16.00 Перші про головне.
2020
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
06:10 Сербія - Литва. Відбір до
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 18.15
ЄВРО- 2020
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00,
07:55, 14:15 Огляд 1-го ігрового
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
дня. Відбір до ЄВРО19.00 Перші про головне 12.10
2020
Гра Z вогнем 15.15 Між своїми
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
NEWS
21.00, 06.20 Перші про головне.
10:25, 13:25 «Головна команда»
Підсумки 21.35 НеДебати
11:35 Україна - Люксембург.
23.00 Хард-ток-шоу
Відбір до ЄВРО- 2020
«DROZDOV» 00.00 Д/ф
16:05 Огляд матчу «За 3-тє
«Щоденники Другої світової
місце». Ліга Націй
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
УЄФА
«Великі танкові битви» 01.45
Художній фільм 03.15 Історична 16:25 Огляд матчу «Фінал». Ліга
Націй УЄФА
правда з Вахтангом Кіпіані

09:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:00, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
12:50 «Орел і Решка. Шопінг»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
19:00 Т/с «Доктор Хаус»
22:30 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

22.30 Перші другі 23.30
Громадська прокуратура 00.00
Д/ф «Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.45
Художній фільм 03.15 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ

16:50 LIVE. Казахстан - СанМарино. Відбір до
ЄВРО- 2020
18:55 Іспанія - Швеція. Відбір до
ЄВРО- 2020
20:40 Журнал Ліги чемпіонів
21:35 LIVE. Бельгія - Шотландія.
Відбір до ЄВРО- 2020
23:40 Німеччина - Естонія.
Відбір до ЄВРО- 2020
Прем’єра

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
Іспанії» 10.15 Сильна доля
Мірзоян 11.05 Ранковий гість
11.20 «Пліч-о-пліч» 11.35, 13.40,
21.50 Тема дня 12.15, 20.50 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 12.40, 22.45 Лайфхак
українською 12.50 М/с «Вруміз»
14.05 «Розсекречена історія»
15.00 100 років історії за 100
хвилин 15.15 РадіоДень «Модуль
знань» 15.55 Українська
література в іменах 16.05 «Хто в
домі хазяїн» 16.30 Д/ф
«Суперчуття» 17.15 Д/с
«Неповторна природа» 17.45
Д/ф «Мегаполіси» 18.10 Т/с
«Монро» 19.00 Головний випуск
новин. Наживо 19.25 Тема дня.
Наживо 19.50 Д/с «Спільно»
20.15 Д/с «Своя земля» 20.30

14:45 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру. Прем’єра
16:05, 19:05 «Головна команда»
17:15 Україна - Люксембург.
Відбір до ЄВРО- 2020
19:55 Фінал. Ліга Націй УЄФА
22:05 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020

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

UA: РІВНЕ

«Великі танкові битви» 01.45
Художній фільм 03.15 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

16:00 Фінал. Ліга Націй УЄФА
18:10 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру
19:00 Хорватія - Вельс. Відбір до
ЄВРО- 2020
20:45 Іспанія - Швеція. Відбір до
ЄВРО- 2020
22:50 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
2+2
13.30, 17.00 Новини 09.00
06:00 Мультфільми
Кулінарно-літературне шоу
08:00 Т/с «Безсмертний»
«Енеїда» 09.50 Д/ф «Аромати
09:35, 18:15 «Спецкор»
Греції» 10.15 UA: Фольк 11.05
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
Ранковий гість 11.20, 22.15 Д/с
10:55, 17:20 «Загублений
«Своя земля» 11.35, 13.40, 21.50
світ»
Тема дня 12.15, 19.50 Д/с
13:50 Х/ф «СЛІДОПИТ»
«#ВУКРАЇНІ» 12.40 Лайфхак
15:45 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
українською 12.50 М/с «Вруміз»
ЧЕРЕПИ»
14.05 «Розсекречена історія»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
15.00 100 років історії за 100
Харків»
хвилин 15.15 РадіоДень «Модуль
ФУТБОЛ-1
21:30, 23:00 Т/с «Касл-2»
знань» 15.55 Українська
06:00 Бельгія - Шотландія. Відбір
література в іменах 16.05 «Хто в
ZIK
до ЄВРО- 2020
домі хазяїн» 16.30 Д/ф
07:45, 12:15, 22:50 Огляд 2-го
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
«Суперчуття» 17.15 Д/с
ігрового дня. Відбір до
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
«Неповторна природа» 17.40
ЄВРО- 2020
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
Д/ф «Мегаполіси» 18.10 Т/с
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
«Монро» 19.00 Головний випуск
NEWS
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
новин. Наживо 19.25 Тема дня.
10:25
Іспанія
Швеція.
Відбір
до
Перші про головне 12.10, 20.00
Наживо 20.15 StopFakeNews
ЄВРО2020
HARD з Влащенко 15.15 Між
20.30 Головний випуск новин.
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00, 13:00 Азербайждан Повтор 20.50 Програма
Словаччина. Відбір до
06.20 Перші про головне.
розслідувань «Наші гроші» 21.20
Підсумки 21.35 Гра Z вогнем
ЄВРО- 2020

13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ НА
КРОКОДИЛІВ»
15:25 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
МАЙА»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:30, 23:00 Т/с «Касл-2»

ZIK
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 12.10 Гра Z
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
Говорить великий Львів 21.00,
06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.35 Прямим текстом
23.00 Стежками війни 23.30
Вижити в Україні 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф

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

ФУТБОЛ-1
06:00 Огляд матчу «Україна Люксембург». Відбір до
ЄВРО- 2020
06:10 Казахстан - Сан-Марино.
Відбір до ЄВРО- 2020
08:00 Огляд матчу «Хорватія Туніс». Контрольна гра
08:10 Андорра - Франція. Відбір
до ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Матч за 3-є місце. Ліга
Націй УЄФА
12:10 Сербія - Литва. Відбір до
ЄВРО- 2020
13:55 Польща - Ізраїль. 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
Греції» 09.55 Радіодень «Життя+»
10.15 Сильна доля. Даха Браха
11.05 Ранковий гість 11.20,
19.50 Д/С «#ВУКРАЇНІ» 11.45,
13.40, 21.50 Тема дня 12.15,
20.15 Своя земля 12.40 Лайфхак
українською 12.50 М/С «Вруміз»
14.05 «Розсекречена історія»
15.00 100 років історії за 100
хвилин 15.15 РадіоДень «Модуль
знань» 15.55 Українська
література в іменах 16.05 «Хто в
домі хазяїн» 16.30 Д/ф
«Суперчуття» 17.15 Д/с
«Неповторна природа» 17.40 Д/ф
«Елементи» 18.10 Т/с «Монро»
19.00 Головний випуск новин.
Наживо 19.25 Тема дня. Наживо
20.30 Головний випуск новин.
Повтор 20.50 Д/с «Разом» 21.20
Д/с «Спільно» 22.15 Програма

Головний випуск новин. Повтор
22.15 «Букоголіки»

НТН
05.00 «Top Shop» 07.00 Х/ф
«ВІНЧАННЯ ЗІ СМЕРТЮ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 10.45, 19.30 Т/с
«Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ» 14.45,
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.15 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
«Суботній політклуб» 04.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Мандруй своє»
09.30 «Успішні в Україні» 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 «Коментар» 22.00
«Шустрова Live» 23.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським

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

НТН
05.00 «Top Shop» 07.00 Х/ф
«АБІТУРІЄНТКА» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПРЕЗУМПЦІЯ
НЕВИНУВАТОСТІ» 10.45, 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»

розслідувань «Наші гроші»
22.45 «StopFakeNews»

НТН
05.00 «Top Shop» 07.00 Х/ф
«ФАРТ» 08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
БАЛЬЗАМІНОВА» 10.45, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Вартість 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 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Княжицький»
04.15 «Унікальні церкви Карпат»
04.30 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 05.00, 09.30 «Вартові
Еспресо» 09.00, 23.00
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.25 «Коментар» 18.15
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 23.30
«Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 14 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, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:20 Д/ц «Аромати
Південної Африки» 12:25 Д/ц
«Кухня По» 13:20 Сильна доля
14:25 Д/ц «Тайська кухня» 15:15
UA:Фольк. Спогади 16:15 Д/ц
«Браво, шеф!» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:20 Тема
дня 19:30 Розсекречена історія
20:30 Перша шпальта 21:25
Чемпіонат світу FIFA U-20 2019 у
Польщі. Матч за 3-тє місце

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, 22:35 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з

Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/с «Там, де твій
дім» 12.25 Х/ф
«АВАНТЮРИСТИ» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45, 23.50 «Речдок» 18.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 03.10 «Сценарії кохання»
04.25 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 04.50 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:10, 09:30 Зірковий шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
10:45 Т/с «Повернення до себе»
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Головна тема. Вибір
23:30 Т/с «Свій-чужий син»

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
11:05 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА»
14:00, 18:00 Т/с «Снайперка»
17:30, 22:00 Вікна-Новини

19:25 Х/ф «ЯК ПОЗБУТИСЯ
ХЛОПЦЯ ЗА 10 ДНІВ»
22:45 Х/ф «БІЗНЕС ЗАРАДИ
КОХАННЯ»

культури 10.50 Історія
українських земель 11.20 Історія
Києва 12.00 Код доступу 13.00,
00.35 Речовий доказ 15.10,
23.30 Секрети Другої світової
ICTV
16.05, 21.40 Річкові монстри
18.00 Погляд зсередини 19.00,
05:35 Громадянська оборона
20.50 Секретні території 19.50
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти Україна: забута історія 22.40
09:15, 19:25 Надзвичайні новини Таємнича Аравія 01.40 Містична
Україна 02.25 Бандитський Київ
10:10 Антизомбі
11:10, 16:20 Скетч-шоу «На
К-1
трьох» 16+
13:15, 23:00 Т/с «Марк+Наталка» 06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
20:10, 21:35 Дизель шоу 12+
08:15 «Ух ти show»
НОВИЙ КАНАЛ 09:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
05:05, 06:25 Kids Time
11:00, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
05:10 М/с «Дракони. Перегони
12:50 «Орел і Решка. Шопінг»
безстрашних»
13:50 «Орел і Решка. Навколо
06:30 Ревізор Крамниці
світу»
10:20, 13:30 Таємний агент
17:40 Х/ф «ЗНАЙДИ МЕНЕ,
11:50, 14:50 Таємний агент.
ЯКЩО ЗМОЖЕШ»
Пост-шоу
16:20 Топмодель по-українськи 20:00 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР»
16+
22:00 «Орел і Решка. Рай та
21:30 Х/ф «З МЕНЕ
пекло 2»
ВИСТАЧИТЬ»
23:00 «Орел і Решка.
23:50 Х/ф «БАР «БРИДКИЙ
Перезавантаження»
КОЙОТ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
14.00 Правда життя 09.00 Земля
2050 р. 09.50, 17.05 Незвичайні

ТБ

СУБОТА, 15 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

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» 12:50 Х/ф
«СВЯТА СІМ’Я» 14:50 Д/ц
«Мальовничі села» 15:20 Д/ц
«Фестивалі планети» 15:50 Д/ц
«Браво, шеф!» 16:55 Разом
17:25 Д/ф «Всесвітня природна
спадщина. Гаваї» 18:20 Спільно
18:55 Чемпіонат світу FIFA U-20
2019 р. у Польщі. Фінал 21:30
Розсекречена історія 22:30 Як
дивитися кіно 22:55 Х/ф
«СІЛЬВІО ТА ІНШІ»

05.20 Х/ф «ДВОЄ ПІД ОДНІЄЮ
ПАРАСОЛЬКОЮ» 07.00 «Слово
Предстоятеля» 07.10 «Чекай на
мене. Україна» 09.00 «Шість
соток» 10.00 «Готуємо разом.
Випічка» 11.00 Х/ф
«БРОНЗОВИЙ ПТАХ» 15.00 Х/ф
«ЗОРРО» 17.30, 20.30 Т/с
«Таїсія» 20.00, 03.00 «Подробиці»
22.15 М/c «Ну, постривай!»
01.20 Х/ф «СІМ ДНІВ ДО
ВЕСІЛЛЯ» 03.30 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРИ» 05.00 Х/ф «ЯК
ПОСВАРИВСЯ ІВАН ІВАНОВИЧ
З ІВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»

1+1
06:00, 23:35 «Світське життя.
2019»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:00 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
12:00, 13:20, 14:25, 15:25 «Світ
навиворіт: Непал»
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
10:00, 15:20 Т/с «Добрі наміри»
16:10, 20:00 Т/с «Поранене
серце»
21:00 Шоу Братів Шумахерів
23:00 Т/с «Умови контракту»

СТБ
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 Справа честі 12+
09:55 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА»
12:50 Х/ф «БІЗНЕС ЗАРАДИ
КОХАННЯ»
14:40 Т/с «Швидка допомога»
18:55 Т/с «Кафе на Садовій»

22:50 Х/ф «ЯК ПОЗБУТИСЯ
ХЛОПЦЯ ЗА 10 ДНІВ»

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Більше ніж правда
07:15 Я зняв!
09:10 Дизель шоу 12+
10:45 Особливості національної
роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
14:25 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «РОБОТ НА ІМ’Я
ЧАППІ»
21:35 Х/ф «ЕКСПАТ»
23:35 Х/ф «СНАЙПЕР:
ПРИМАРНИЙ
СТРІЛЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 М/с «Лунтик»
06:25, 07:25 Kids Time
06:30 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
07:30, 13:10 Ревізор
10:30, 15:10 Страсті за
Ревізором
17:00 М/ф «Кіт у чоботях»
18:50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ»
21:00 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
22:50 Х/ф «ВІДЧАЙ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.30

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:50 «Світ навиворіт:
Непал»
11:30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
14:10 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ.
ВІДРОДЖЕННЯ»

16:35 Х/ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 5»
23:05 «Ліга сміху»

ІНТЕР
06.05 Х/ф «МІЛЬЙОН У
ШЛЮБНОМУ КОШИКУ» 08.00
«уДалий проект» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3» 12.10
Т/с «Таїсія» 16.50 Х/ф «ЗАПАХ
ЖІНКИ» 20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила виживання.
Спецвипуск» 22.00 Х/ф «ЛЕКЦІЇ
ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРОК»
00.15 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:25 Т/с «Поранене серце»
13:10 Т/с «Свій-чужий син»
17:00, 21:00 Т/с «Любов під
мікроскопом»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Умови контракту»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Страва честі 12+
10:00 Хата на тата 12+

Містична Україна 08.20, 18.30
Україна: забута історія 10.00
Секрети Другої світової 11.40
Найекстремальніші 14.35
Таємнича Аравія 16.35 Річкові
монстри 17.30 Незвичайні
культури 21.00 «Титанік»:
народження легенди 22.35
Прокляття двійників «Титаніка»
23.35 Секретні території

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Жаннаодружи»
09:00 «Ух ти show»
09:30 Х/ф «ГІББІ»
11:10 Х/ф «БУНТАРКА»
13:10 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Угон по-нашому»
09:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ МАЙЯ»
14:50 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
ТАТУЙОВАНОЇ МУМІЇ»
16:45 Х/ф «В ІМ’Я БЕН-ГУРА»
18:20 Х/ф «СЛІДОПИТ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 16 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
Новини 09:30 Енеїда 10:35
Країна на смак 11:35 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:50 Х/ф
«ПРИНЦ ЗА СІМОМА
МОРЯМИ» 14:25 Д/ц «Тайська
кухня» 15:25, 20:30 Бюджетники
15:55 UA:Фольк. Спогади 16:55
Перший на селі 17:30 Д/ф
«Всесвітня природна спадщина.
США. Національний парк
Еверглейдс» 18:35 Д/ц
«Фестивалі планети» 19:00
#ВУКРАЇНІ 19:35 Д/ц
«Мегаполіси» 21:20 Розважальна
програма з Майклом Щуром
21:55 Чемпіонат з футболу UEFA
U21 2019 р. в Італії. Італія - Іспанія

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»

18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:10 Я соромлюсь свого тіла

ICTV
06:15 Антизомбі
08:05 Т/с «Відділ 44»
11:55, 13:00 Х/ф
«ЛАНЦЮГОВА
РЕАКЦІЯ»
12:45, 18:45 Факти
14:15 Х/ф «ЕКСПАТ»
16:15 Х/ф «РОБОТ НА ІМ’Я
ЧАППІ»
20:35 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС»
22:50 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАМУСІ 3»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Стендап шоу
06:45, 09:00 Kids Time
06:50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
09:05 Х/ф «КОТИ ПРОТИ
СОБАК»
10:50 Х/ф «КІШКИ ПРОТИ
СОБАК: ПОМСТА КІТТІ
ГАЛОР»
12:20 М/ф «Кіт у чоботях»
14:10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ»
16:20 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
18:10 Х/ф «НОЙ»

21:00 Х/ф «РОБІН ГУД: ПРИНЦ
ЗЛОДІЇВ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 06.45,
00.50 Містична Україна 07.35,
18.30 Україна: забута історія
09.10 Секрети Другої світової
10.50, 21.00 Найекстремальніші
13.40 Таємнича Латинська
Америка 14.35 Таємнича Аравія
16.25 Річкові монстри 17.30
Незвичайні культури 23.55
Секретні території 02.20 Теорія
Змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
09:00 Х/ф «БУНТАРКА»
11:00 Х/ф «ГІББІ»
12:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор-2»
13:45 Х/ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»
15:15 Х/ф «БАЛІСТИКА: ЕКС
ПРОТИ СІВЕР»

10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:55 «Помста природи»
14:10 Х/ф «В ІМ’Я БЕН-ГУРА»
15:55, 23:00 Х/ф
«ІНОПЛАНЕТНА
ОБИТЕЛЬ»
19:25 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЕВІДСОН
І КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
21:15 Х/ф «БАЛІСТИКА: ЕКС
ПРОТИ СІВЕР»

15.00 Т/с «Село на мільйон»
19:45 Відбір до ЄВРО- 2020
16.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
Огляд туру
ЛАБІРИНТОМ» (16+)
20:40 Польща - Ізраїль. Відбір до
18.00 Панянка-селянка
ЄВРО- 2020
21.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
22:50 Огляд 2-го ігрового дня.
ЛАБІРИНТОМ:
Відбір до ЄВРО- 2020
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ» (16+)
UA: РІВНЕ
23.15 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
07.00
Ранкове
шоу «Добрий
У ВЕГАСІ» (16+)
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00 Новини 09.00
ФУТБОЛ-1
Кулінарно-літературне шоу
06:00 Огляд матчу «Бельгія ZIK
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
Шотландія». Відбір до
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
Греції» 09.55 Радіодень «Життя+»
ЄВРО- 2020
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
06:10 Німеччина - Естонія. Відбір 10.15 UA: Фольк 11.05 Ранковий
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
гість 11.20, 21.20 Д/с «Своя
до ЄВРО- 2020
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
земля» 11.45, 13.40, 21.50 Тема
08:00 Огляд матчу «Іспанія 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Перші
дня 12.15, 19.50 Д/с
Швеція». Відбір до
про головне 12.10 HARD з
ЄВРО- 2020
«#ВУКРАЇНІ» 12.40, 22.45
Влащенко 15.15 Між своїми
08:10 Італія - Боснія і
Лайфхак українською 12.50 М/с
19.15 VOX POPULI 20.00 FACE 2
Герцеговина. Відбір до
«Вруміз» 14.05 «Розсекречена
FACE з Тетяною Даниленко 21.00
ЄВРО- 2020
історія» 15.00 100 років
Перші про головне. Підсумки
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
мистецтва за 100 хвилин 15.15
21.15 Політичне ток-шоу «Народ
NEWS
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники 10:20 Бельгія - Шотландія. Відбір РадіоДень «Модуль знань» 15.55
Українська література в іменах
Другої світової війни: день за
до ЄВРО- 2020
днем» 01.00 Д/ф «Великі танкові 12:10 Андорра - Франція. Відбір 16.05 «Хто в домі хазяїн» 16.30
Д/ф «Суперчуття» 17.15 Д/с
битви» 01.45 Художній фільм
до ЄВРО- 2020
«Неповторна природа» 17.40
13:55 Матч за 3-тє місце. Ліга
ТЕТ
Д/ф «Елементи» 18.10 Т/с
Націй УЄФА
«Монро» 19.00 Головний випуск
06.00 ТЕТ Мультиранок
16:00 Греція - Італія. Відбір до
новин. Наживо 19.25 Тема дня.
09.30 Х/ф «ЗА БЛАКИТНИМИ
ЄВРО- 2020
Наживо 20.15 Д/с «Пліч-о-пліч»
ДВЕРИМА»
17:50 Огляд матчу «Україна 11.00 Богиня шопінгу
Люксембург». Відбір до 20.30 Головний випуск новин.
Повтор 20.50 Програма
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
ЄВРО- 2020
розслідувань «Схеми. Корупція в
під Полтавою
18:00 Сербія - Литва. Відбір до
деталях» 22. 15 «Букоголіки»
13.30, 14.30 Танька і Володька
ЄВРО- 2020

20:15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
22:05 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРКУЛЕСА»
23:55 Х/ф «ПОДВІЙНІ
НЕПРИЄМНОСТІ»

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»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф «Червона Шапка
проти зла»
13.05 Х/ф «ПРЕКРАСНИЙ
ПРИНЦ І ФЕЯ
ЛЮПИНА»
14.15 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
У ВЕГАСІ» (16+)

17:00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЕВІДСОН
І КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
18:50 Х/ф «ГОНЩИК»
21:00 Х/ф «211»
22:40 Х/ф «ПРОЄКТ Е.1337:
АЛЬФА»
23:55 Він, вона і телевізор-3

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 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 15.45 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
17.00, 19.00 Перші про головне
17.10 Громадська прокуратура
17.35 НеДебати 19.20 HARD з
Влащенко 21.00 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»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Ретчет і Кланк:
Галактичні рейнджери»
12.30 Х/ф «ЗА БЛАКИТНИМИ
ДВЕРИМА»

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

UA: РІВНЕ

07.00 Додолики 07.15 Казки
Сашка Лірника 07.25 М/с
«Вруміз» 08.00 Ранкове шоу
«Добрий ранок» 09.30
Кулінарно-літературне шоу
ФУТБОЛ-1
«Енеїда» 10.20 Д/ф «Аромати
06:00 Огляд матчу «Італія - Боснія Колумбії» 10.45 UA:Фольк.
і Герцеговина». Відбір до Спогади 11.40 «Хто в домі
хазяїн» 12.10 Д/с «Неповторна
ЄВРО- 2020
природа» 12.35, 16.10 Лайфхак
06:10 Азербайджан українською 12.45 Українська
Словаччина. Відбір до
література в іменах 12.55
ЄВРО- 2020
Радіодень. «Модуль знань» 13.40
08:00 Огляд матчу «Німеччина
Тема дня 14.05 «Розсекречена
- Естонія». Відбір до
історія» 15.00 100 років
ЄВРО- 2020
літератури за 100 хвилин 15.15
08:10 Казахстан - Сан-Марино. Радіодень «Книжкова лавка»
Відбір до ЄВРО- 2020
16.35 Концерт Ольги Чубаревої
10:00 Огляд матчу «За 3-тє
18.05 UA :Фольк.Спогади 19.00
місце». Ліга Націй УЄФА Головний випуск новин. Наживо
10:20 Німеччина - Естонія. Відбір 19.15 «Суботня тема» 19.40 Д/с
до ЄВРО- 2020
«Своя земля» 20.05 Візитівки
12:10, 22:30 Огляд 1-го ігрового Полтавщини 20.20 Д/с
дня. Відбір до
«#ВУКРАЇНІ» 20.50 Х/ф «ПОРЯД
ЄВРО- 2020
З ІСУСОМ: ЙОСИП З
13:55 Бельгія - Шотландія. Відбір НАЗАРЕТА» 22.25 «Музlove» з
Любою Морозовою
до ЄВРО- 2020
15:40 Огляд матчу «Фінал». Ліга
НТН
Націй УЄФА
16:00 Відбір до ЄВРО- 2020
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
Огляд туру
«НІЧНИЙ МОТОЦИКЛІСТ» 07.25
16:50 Андорра - Франція. Відбір Х/ф «КАБЛУЧКА З
АМСТЕРДАМА» 09.05 Х/ф
до ЄВРО- 2020
«ЗОЛОТА МІНА» 11.45 Т/с
18:35 Фінал. Ліга Націй УЄФА
«Спецзагін «Кобра 11» (16+)
20:40 Україна - Люксембург.
15.40 «Таємниці кримінального
Відбір до ЄВРО- 2020

14.00 Панянка-селянка
16.45 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ:
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

19:55 Бельгія - Шотландія. Відбір
до ЄВРО- 2020
21:45 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру
22:40 Андорра - Франція. Відбір
до ЄВРО- 2020

UA: РІВНЕ

07.00 Х/ф «ВЕРОНІКА» 08.10
М/с «Вруміз» 08.25 Наколо світу
08.30 Ранкове шоу 09.30
ФУТБОЛ-1
«Країна на смак» 10.15 Д/ф
«Аромати Колумбії» 10.40
06:00 Огляд матчу «Польща UA:Фольк. Спогади 11.30 «Хто в
Ізраїль». Відбір до
домі хазяїн» 12.00, 12.25 Д/с
ЄВРО- 2020
«Неповторна природа» 12.55
06:10 Білорусь - Німеччина.
Радіодень. «Модуль знань» 13.40
Відбір до ЄВРО- 2020
Суботня тема 14.05
08:00 Огляд матчу «Сербія «Розсекречена історія» 15.00 Д/п
Литва». Відбір до
«Світ Максима» 15.45 Українська
ЄВРО- 2020
література в іменах 15.55
08:10 Іспанія - Швеція. Відбір до «Букоголіки» 16.25, 20.20
ЄВРО- 2020
Візитівки Полтавщини, Карпат
10:00 Огляд матчу «Фінал». Ліга 16.35 Лайфхак українською
Націй УЄФА
16.40 Документальна програма
10:20 Польща - Ізраїль. Відбір до «Фестивалі планет» 17.10
ЄВРО- 2020
Сильна доля. Христина Соловій
18.05 UА Фольк. Спогади 19.00
12:10 Огляд 2-го ігрового дня.
Д/с «Своя земля» 19.25 Д/с
Відбір до ЄВРО- 2020
13:55 Німеччина - Естонія. Відбір «Разом» 19.50 Д/с «Спільно»
20.30 Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.50
до ЄВРО- 2020
Х/ф «ПОРЯД З ІСУСОМ. МАРІЯ
15:40 Огляд матчу «За 3-тє
місце». Ліга Націй УЄФА МАГДАЛИНА» 22.25 «Музlove» з
Любою Морозовою
16:00 Італія - Боснія і
Герцеговина. Відбір до
НТН
ЄВРО- 2020
05.45 Х/ф «МІЛЬЙОНИ
17:50 Огляд 1-го ігрового дня.
ФЕРФАКСА» 07.20 «Страх у
Відбір до ЄВРО- 2020

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«БОГДАН-ЗИНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«СТРАХ ВИСОТИ» 10.45, 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
«СПОСІБ УБИВСТВА»

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 «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
«Гібридна війна РФ у
кіберпросторі проти України», 2 с.
23.00 «Вартові Еспресо» 23.30
«Мандруй своє»

світу» 16.50 «Правда життя»
18.00 «Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «КУБАНСЬКІ
КОЗАКИ» 21.40 Х/ф
«МУШКЕТЕР» 23.40 Х/ф
«АПОКАЛІПСИС: ОДКРОВЕННЯ
ІОАННА БОГОСЛОВА» (12+)

ЕСПРЕСО
00.00, 01.20 «Великий ефір
Василя Зими» 00.15, 13.30
«Еспресо: Дебати» 02.00, 07.00
«Політклуб Віталія Портникова»
03.30, 06.00 «Ваша Свобода»
04.00, 11.00, 23.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
«Шустрова Live» 05.30, 14.30
«Успішні в Україні» 06.30, 16.30
«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
«Коментар» 13.05 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 15.30
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 16.05 «Людина і право»
з Борисом Захаровим 18.10
«Про політику» з Ольгою Лень
19.05 «Суботній політклуб»
20.00 «Політичний МаринаД»
21.00 «Гібридна війна РФ у
кіберпросторі проти України», 2 с.
22.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським

твоєму домі» 10.50 Х/ф
«КУБАНСЬКІ КОЗАКИ» 12.55
Х/ф «БАЛАМУТ» 14.40 Х/ф
«ГУДДІ» 17.00 Х/ф «МУШКЕТЕР»
19.00 Х/ф «ЗИМОВА ВИШНЯ»
20.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРІСТО»

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, 21.30
«Вартові Еспресо» 02.30
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 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» 21.00 «Гібридна війна
РФ у кіберпросторі проти
України», 2 с. 22.45 «Унікальні
церкви Карпат» 23.00
«Поліцейська хвиля»
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n Вік – коханню не завада
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Невдовзі Сєдиє відзначатимуть платинове весілля.

Пані Лідія подякувала за допомогу в організації свята
спонсорам, серед яких багато літ є і наша газета.

Яке ж весілля без старости?

«СОЛОДКІ ПОЦІЛУНКИ
І ЧЕРЕЗ 67 РОКІВ ШЛЮБУ»
Справжнє свято з весільним «Гірко!», піснями, танцями, спогадами влаштував
обласний Фонд милосердя і здоров’я для тих, хто прожив разом у мирі та злагоді
50 і більше літ
Євгенія СОМОВА

а нього запросили
11 подружніх пар.
Одна з них — Вікторія Арсеніївна й Олександр Васильович Бондарі
з Луцька — нещодавно
відзначили золоте весілля.
Вони розповіли про свою
історію кохання, яке зародилося несподівано для
обох. Адже зналися, якто кажуть, із пелюшок. Жили
в одному селі, через дві
хати. Та для Віти Сашко був
просто несміливим сусідським хлопчиною-старшокласником, з яким разом
ходили до школи. Юнак теж
не звертав уваги на жваву
малявку зі смішними косичками. За роки служби хлопця в армії вона підросла,
стала красунею, на котру
задивлялися парубки. Та й
Сашко усе частіше зупиняв
погляд на стрункій фігурці,
золотому волоссі та милому
личку студентки (Вікторія
на той час уже навчалася
у медучилищі), шукав із нею
зустрічей. Потім усе розвивалося за класичним сценарієм: спільні прогулянки,
походи в кіно. Дружба
переросла в кохання, вінцем якого стало одруження.
Пара розписалася в рідному
Радомишлі Луцького району
в 1969 році.
Поцікавилася в пана

Н

Олександра, за що найбільше цінує дружину. Сказав:
за вірність, працелюбність,
доброту і вміння вислухати.
А вона його — за повагу,
турботу, якою оточив її та дітей, котрих у подружжя
двоє. Мають Бондарі трьох
онуків та шестилітню правнучку Евелінку. Розповідають, що найтяжчими були
перші роки спільного життя.
Доводилося багато працювати. Чоловік трудився
на будівництві, а згодом —
на асфальтовому заводі,
а дружина — в дитячому
садку. Самі ростили дітей,
долали побутові проблеми
і вчилися шукати компроміси у конфліктах. Адже не все
було у них гладко. Траплялися й непорозуміння. Але
щоб зберегти сім’ю, завжди
знаходили точки дотику і вирішували їх.
— Я навчилася в батьків
працелюбства, терпіння,
любові до природи. Мій
тато — великий естет, —
розповідала донька Олена,
котра і спонукала батьків
прийти на зустріч. — Любить, щоб і в дворі, і в садку,
і в хаті був порядок. І нас
до цього привчав.
Прибула на свято
з Володимира-Волинського і найстарша подружня
пара — Володимир Іванович
Сєдой та його половинка Ніна Павлівна. У шлюбі
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вони вже 67 років.
— Вдячний долі, що подарувала мені таку дружину, — каже 92-літній чоловік. — Завдяки їй живу. Вона
тримає мене на цьому світі.
Попри те, що за плечима
в обох чимало літ, подружжя
веде активний спосіб життя.
Пан Володимир, скажімо, й

долі,
« —щоВдячний
подарувала мені
таку дружину, —
каже 92-літній
Володимир Сєдой.
— Завдяки їй живу.
Вона тримає
мене на цьому
світі.

»

досі очолює міськрайонну
ветеранську організацію.
Свою дружину він називає
Ніночкою і дивиться на неї
закохано, як у юності, коли
вперше побачив її. А познайомилася пара в місті
Овручі, що на Житомирщині.
25-річний лейтенант прийшов у Будинок офіцерів,
де працювала Ніна, на танці.
Може, і не познайомилися
б, якби не казус. Віддавши
одяг гардеробниці, помітив, що за авторучку, яка
була в кишені, зачепився
жіночий шарф. Поглянув

на власницю — і зрозумів:
це вона, його доля. Саме
таку красуню він бачив
у мріях. Вони протанцювали
увесь вечір удвох. А коли
по його закінченні кавалер
напросився провести дівчину додому, то з’ясувалося, що вона живе на тій же
вулиці, що й він.
Пан Володимир жартома
називає свою дружину бойовою подругою, заступницею по тилу. Мовляв, вона
ніколи не підводила його,
завжди у скрутну хвилину
підставляла плече. З нею
він кочував по гарнізонах —
і ніколи не чув нарікань
на невлаштованість побуту,
труднощі.
— Щоб у родині був мир,
потрібно довіряти одне
одному, змовчати, коли
необхідно, — розкривав
секрети сімейного щастя
Володимир Іванович.
Ними ветеран праці,
Збройних сил ділиться
з молоддю, з котрою часто
зустрічається, дітьми, яких
у нього двоє. Має подружжя
п’ятеро внуків і стільки ж
правнуків.
Про спільну життєву дорогу розповідали на зустрічі
подружжя Ніколаєвих, Хомичів, Авраменків, які прожили у парі більш як 50 років. У кожного з них своя
доля, але їх єднає світле
почуття кохання, пронесене
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крізь роки. Адже недарма
кажуть: вік — йому не завада. Ніколи не пізно знайти
близьку людину навіть
на схилі літ. Підтверджує
це і пара Галини Цимбали
та Юрія Кордунова, котрі
цими днями відзначають
фаянсове весілля — 9 років
від дня одруження. Свою
Галю чоловік «виспівав».
Вони познайомилися під час
репетиції хору «Джерела
Волині» в Луцькому палаці
культури. Пані Галина —
його керівник — спершу
побачила в ньому співака.
— Зраділа, — розповідає, — бо з’явився чоловічий голос, якого нам
не вистачало. А вже потім
придивилася, що й мужчина
гарний, інтелігентний.
Своїм прикладом ця
пара довела, що й у повторному шлюбі також
можна бути щасливими
і коханими.
Подружжя, котрі відзначали ювілеї сімейного
життя, привітала заступник
директора департаменту
соціальної політики Луцької
міської ради Тетяна Корецька. Для них співав дует
«Волошки», а ПАТ «Теремно
Хліб» спік коровай, бо ж яке
весілля без нього.
— Зустрічі сімейних пар,
які прожили 50 і більше літ,
проводимо з 1995 року, —
сказала в розмові голова
Фонду милосердя і здоров’я Лідія Тарасюк. —
На них побувало майже
750 родин волинян. Були й
подружжя з Росії, Польщі.
Вони показують молодому поколінню, як кохати,
долати сімейні негаразди,
шанувати одне одного.
Приємно чути, коли на запитання анкети «Чи кохаєте
ви, як в юності, свою половинку?», відповідають: «Так.
І навіть більше». n
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