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n А ви як думаєте?

Чому постійне застереження бути
обережними на воді нічому не вчить?
Віталія ЛУКАШЕВИЧ,
Валентин СТАВСЬКИЙ

червня в озері Сереховицьке у Старовижівському районі обірвалося життя 40-річного місцевого
жителя, а 16-го з річки Стир у Луцьку працівники
групи водолазно-рятувальних робіт загону спецпризначення підняли тіло 40-літньої жінки. У цій же водоймі біля
села Мерва Горохівського району потонув 58-річний
чоловік. А в озері Пісочне у Старовижівському районі
востаннє покупався 42-літній відпочивальник, тіло якого
витягли з води працівники Шацького відділення групи
водолазно-рятувальних робіт. Ще одного потопельника
1981 року народження шацькі водолази підняли минулої
неділі з озера Світязь.
А на Рівненщині минулими вихідними вода забрала
життя 7 осіб. Трагічні випадки трапилися в Зарічнен-
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відсотків загиблих перебувало
« 80у нетверезому
стані.

Перед тим як «саджати», спочатку будемо ставити «лайки».

«АЛЕ Ж І ХИТРУЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ!
У РАЗІ ЧОГОСЬ СКАЖЕ:
«ВИ Ж САМІ МЕНІ ЙОГО
ПОРАДИЛИ...»

поліції у Волинській області

Андрій КРУТЕНЬ
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ському, Дубровицькому, Сарненському, Корецькому
і Дубенському районах. Начальник обласної рятувальної служби на водних об’єктах Анатолій Якимчук із цього приводу сказав: «На жаль, люди гинуть як у річках
та озерах, так і в копанках-ставочках десь біля обійстя.
Якщо узагальнити, то біда трапляється там, де місця
не обладнані для купання і відпочинку, де немає постів.
80 відсотків загиблих перебувало у нетверезому стані».
Всього ж, за інформацією рятувальників, лише цього року на водоймах Рівненської області втопилося вже
20 людей. n

На «прямій лінії» у «Газеті Волинь»
— новий начальник управління патрульної

Президент України Володимир Зеленський запропонував жителям
Львівщини обирати голову облдержадміністрації прямо у
фейсбуці й озвучив три кандидатури. Мовляв, ставте «лайки»,
хто вам більше подобається. Чи вважаєте ви доцільними вибори
на такі посади за допомогою соцмереж?
Думки експертів – на с. 9
Р

»

У четвер, 27 червня, з
12-ї до 13-ї години наші читачі зможуть поспілкуватися зі
старшим лейтенантом поліції
Андрієм Крутенем і поставити
запитання щодо роботи патрульних в області за телефоном 067 3522244.
Свої
запитання
можна також надіслати на електронну
адресу
редакції:
volyn.nova@gmail.com.

n Політика

«Лікарі, педагоги,
підприємці – «Українська
стратегія Гройсмана»
робить ставку на добробут
середнього класу»

Фото kmu.gov.ua.

с. 8

»

РЕКЛАМА
770-770

2

РІДНИЙ КРАЙ

20 червня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

21 ЧЕРВНЯ

Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.35, тривалість
дня — 16.30).
Місяць у Водолії. 18 день Місяця.
Іменинники: Федір, Марта, Єфрем, Василь,
Костянтин, Павло.

Фото erve.ua.

22 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.36, тривалість
дня — 16.31).
Місяць у Водолії, Рибах. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Кирило, Олександр, Мар’яна,
Марта, Текля.
23 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.05, захід — 21.36, тривалість
дня — 16.31).
Місяць у Рибах. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Антоніна, Олександр, Василь,
Іван, Олексій.

«Троянди розкішні, колючі та ніжні...»
Фото pershyj.com.

Їх дарують коханим, про них пишуть
вірші. У Луцьку цих квітів багато.
Цвітуть на вулицях, в обійстях
містян. Та чи не найбільше – біля
кафедрального Свято-Троїцького
собору. Тут справжній розарій і
буяння барв. Яких тільки кольорів
не побачиш! Світло-рожеві, бежеві,
кармінні, білі, червоні, жовті...

25 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 5.06, захід — 21.36, тривалість
дня — 16.30).
Місяць у Рибах, Овні. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Арсен, Лука, Онуфрій, Петро, Оксентій, Іван, Тимофій.

Євгенія СОМОВА

На території храму росте близько
30 сортів цих квітів, привезених із українських та польських розсадників. А опікується розарієм викладачка Волинської православної богословської академії Тетяна
Бокій. За любов і турботу троянди віддячують пишним цвітінням.
До речі, прикрашають вони не тільки територію собору, а й віднедавна сіру кам’яну
огорожу поза нею. Там висадили плетисті
троянди. Вони додали їй кольору, зробили веселішою. Їхні довгі пагони, із рясним
суцвіттям, утворюють квітучу стіну. Дивишся на цей трояндовий рай у центрі міста і
подумки дякуєш тим, хто його створив.

Магнітні бурі в червні
Напружений період припадає на 27–29. Пам’ятайте: під час активних збурень потрібно уважніше
ставитися до здоров’я, захищатися від сонця.

Трояндове царство біля собору.

Сокира під черешнею,
або як «налякати» дерево
ФІото ogorodsadovod.com.

12 літ минуло, як посадив
на газоні сортове плодове
дерево. Воно за ці роки
вигналося вище за хату, проте
не плодоносило. Ретельно
підживлював його, старанно
обрізав зайве гілля. Навесні
з’являлися ясно-зелені
листки, але цвіту не було.
Дерево не родило. Два роки
тому вирішив зрубати його,
викорчувати й на те місце
посадити абрикосу
Костянтин МОРОЗ

Останній аргумент: теща порадила покласти під черешню
на одну ніч сокиру. Мовляв, потрібно її «налякати», тоді вона
перестане «лінувалися» й гарно
родитиме.
Колись читав про цей давній
язичницький метод «виховання»
дерев, тому лише іронічно посміхнувся. А дружина таки поклала восени під черешню топірець
і забула. Наша сокира пролежала

не одну ніч, а всю зиму. Знайшов
її, заржавілу, аж навесні, коли
впорядковував газон. І почалися
справжні дива. Минулого літа був
перший великий урожай. І такий
рясний, що від ваги ягід зламалася центральна гілка. Цьогоріч
ми зібрали кілька відер смачних
черешень. Не знаю, чи допомагає
сокира. Але в мене є ще яблунька,
яка вже кілька років не плодоносить, тож восени буду і її «виховувати».

Лелеки передбачили війну
Гортаючи часопис «Волинь», що виходив у Канаді, звернув увагу
на любих нашому серцю птахів. 1941 року вони прилетіли як
завжди до насиджених місць на околицях Дубна
Валентин ЛЮПА,
краєзнавець

Люди зацікавилися буслами, бо тієї весни вони вели себе
дивно. Замість взятися, як зазвичай за гнізда, бузьки ходили
болотами і сурмили. Назбиралося їх кілька сотень. Старих
гнізд не поправляли, яєць не
відкладали і пташенят не висиджували.
Люди поміж собою загомоні-

ли, що то до біди. А потім лелек
не стало. Дехто казав, що це до
війни. Так воно і сталося. У червні 1941-го біля Дубна відбулася
найбільша танкова битва в історії, у якій взяли участь до 4 тисяч
радянських танків та близько
600 німецьких. Втрати червоних
сягнули до 1200 танків, гітлерівців — 150 машин. Видно пернаті
передбачили для себе величезну небезпеку і не гніздували
того року.
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Сонце (схід — 5.05, захід — 21.36, тривалість
дня — 16.31).
Місяць у Рибах. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Юхим, Варфоломій, Охрім, Марія,
Аркадій.

У Львові
контрактникам
платять
25 тисяч
гривень, а в нас?
На червневій сесії депутати
Львівської міської ради
одноголосно ухвалили
рішення про надання
разової грошової допомоги
на суму 25 тисяч гривень
військовослужбовцям,
які в поточному
році підписали або
ще підпишуть контракт
зі Збройними силами
України
Олена ПАСЕВИЧ

На жаль, днями ми отримали відповідь від профільних міністерств про те, що ініціатива
Львівської міськради про запровадження такої виплати на державному рівні для всіх регіонів
не знайшла підтримки. Тому грошова допомога — 25 тисяч гривень — буде запроваджена лише
для мешканців Львова і фінансуватиметься з бюджету міста.
Про це написала на своїй
сторінці у фейсбуці Олена Пасевич, депутат Львівської міської
ради, дружина загиблого волинського Героя, офіцера-десантника Івана Пасевича із села Залізниця Любешівського району.
Ми поцікавилися, скільки
отримують лучани, які підписують контракт. Директор департаменту соціальної політики
Луцької міської ради Вікторія
Майборода повідомила, що
в обласному центрі контрактникам виплачують 5 тисяч
гривень за поданням військкомату.

Теща нардепа цікавиться:
хто винен, що ягоди
дорогі?
«Люди, підкажіть: ціна на черешні зашкалює,
тож який це Президент винен – уже Зеленський чи
все ще Порошенко? Бо при Петрові пішов дощ зі
снігом на черешневий цвіт? Адже в тім, що цибуля
дорога, звинувачували Пороха, ми ж це пам’ятаємо», — написала у фейсбуці дитяча письменниця
Зірка Мензатюк, мама журналістки Наталки Фіцич і
теща народного депутата, тепер ще й новоспеченого посла Володимира Ар’єва.

n Прогноз погоди

Налив грозою
грім яри
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Валентини Набоки,
21 червня — мінлива хмарність, уночі місцями
короткочасний дощ, удень гроза, подекуди
град. Вітер південно-західний, 3—8 метрів за секунду, вдень під час грози місцями шквали. Температура повітря вночі — 16—21, удень — 26—31
градус тепла. 22-го — хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний, 5—10 метрів за
секунду, під час грози пориви 15—20. Температура повітря вночі — 14—19, удень — 24—29. 23-го
— хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 13—18, вдень — 23—28. 24-го — мінлива
хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3—8 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 13—18, удень — 23—28 градусів тепла.
25-го – мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, температура повітря вночі – 11–16,
удень – 21–26 градусів.
Температура води в річці Стир – 25, в озері Світязь – 22 градуси тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 21 червня було 2002 року — плюс 32, найхолодніше — 1957–го — 6 градусів із позначкою «плюс».
У Рівному 21 червня погода порадує безхмарним ранком, але вже посеред дня вона зміниться
та буде похмурою до вечора. Ранок і день пройдуть
без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Темго –
пература повітря 20–30, 22–25-го
19–26 градусів тепла.
Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.

Тел. 72–38–94.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Є реакція

Погляд

Ура! На пірсі — нові дошки!
Фото Петра ДЕНИСЮКА.

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Кілька днів тому на нашому сайті volyn.com.
ua ми писали про неподобство на березі озера
Світязь. Ішлося про пірс турбази «Шацькі
озера», на якому в кількох місцях прогнили і
повипадали дошки, на яких стирчали цвяхи,
що було небезпечним для відпочивальників
Петро ПАС

собливо закцентували увагу на тому, що в цьому місці проводить збори паралімпійська збірна України із
зимових видів спорту. І нашим спортсменам дуже
зручно заходити в озеро з пірса, адже не треба довго брести до місця, де глибше. Бо ж тут тренуються і спортсме-

О

тренуються і спортсмени-візочники, і ті,
« Тут
хто втратив руку, ногу або зір…
»
ни-візочники, і ті, хто втратив руку, ногу або зір…
Боячись, що вони можуть отримати травму на рівному
місці, ми поставили питання руба: «Невже треба просити
Президента Зеленського, щоб на Світязі замінили кілька
дощок на пірсі?»
Сьогодні констатуємо: неподобство виправлено: прогнилі дошки замінено новими. Дякуємо!
P.S. Аби ще хтось ці дошки і перила пофарбував… n

с. 12
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l НАШІ ЛЮДИ В ГОЛЛІВУДІ

Цікава
с. 16, 5

»

У національному одязі, з незмінними рушниками на стійках
мікрофонів — таким гурт «Рушничок» об’їздив у 80-х роках
минулого століття майже всі міста північноамериканського
континенту, де жила українська діаспора.

ГАЗЕТА +

Гурт «Рушничок»
порівнювали з «Бітлз»

на вихідні

Фото podrobnosti.ua.
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l СВЯТЕ МІСЦЕ

олектив існував 10 років — з 1970-го до 1980-го.
Для «музичного життя» —
термін невеликий, але такий,
за який можна встигнути спалахнути настільки яскраво, щоб відблиск шанувальники пам’ятали
ще не одне десятиліття. Секрет
успіху національного продукту
в еміграції простий: українська
пісня за океаном не зазнавала переслідувань, як це було
на її батьківщині.
Четверо друзів дитинства —
Андрій Гарасимович, Юрій
Штик, Євген Осідач та Степан
Андрусяк — на той час були
студентами вишів канадського
Монреаля. Вони вправно володіли музичними інструментами і завдяки патріотичному
вихованню непогано зналися
на українському фольклорі.
Організували ансамбль доволі
спонтанно: наближався Новий
рік, от і вирішили виступити
на одному зі святкових заходів
для діаспори. Андрій грав на гітарі, Юрко — на бас-гітарі, Степан — на барабанах і Євген —
на акордеоні. Виконували
безпрограшні за популярністю
народні пісні. Акцент зробили
на творах, які вимагали кількох
вокальних партій. Багатоголосся, хорова манера, а разом з тим

К

Євреї вірять: залишені тут записки не зостануться без відповіді – очікуване збудеться.

До Стіни плачу приносять
листи Богу з усього світу
Фото podrobnosti.ua.

З кінця ХІХ ст. було запроваджене ще й колективне
звернення до Бога: тисячі людей моляться разом.

Курила 100 років За «звільнення»
і дожила до 122 літ зниклої 11-річної
дівчинки вимагав
10 000 «зелених»

сучасне електронне звучання
інструментів сподобалися і глядачам, і учасникам колективу.
Та публіки в Монреалі було
небагато, емігрантів тут мало
порівняно із західною Канадою,
де українці оселялися великими
групами і навіть цілими селищами.
Але веселі виконавці завдяки танцювальним ритмам пісень усе ж

“

Секрет успіху
національного
продукту в еміграції
простий: українська
пісня за океаном
не зазнавала
переслідувань,
як це було
на її батьківщині.

швидко вийшли за рамки домашніх і дружніх виступів. З’явилися
замовлення, своєрідні «корпоративи», і слава про гурт незабаром
долинула аж до столиці країни —
Оттави. Тамтешній виступ на одній
із українських оказій став початком зіркового шляху.

11 »
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З нами
ами – ЦІ-КА-ВО!!! А для передплатниківв – щще й призи!
Закінчення на с.

ЧЧитайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 20 червня:

Найпопулярніший український
ансамбль Північної Америки,
заснований нащадками емігрантів, ввів
в англійську мову слово «забава» —
воно так і пишеться: «zabava»
Інна ПІЛЮК

«Коли я підходила до Стіни, сльози, наче
вода з крана, лилися самі. Передати словами
емоційний стан неможливо. Мене трясло,
і, здавалося, що повиходили всі гріхи…» — так
одна з українських журналісток розповідала
про свої відвідини святого місця. А інші
паломники переповідають, що мають там
таке відчуття, ніби поруч перебувають усі, хто
приходив сюди століттями!

Фото ukrmusic.org.

Фото today.ua.

Фото youtube.com.

До і після: різниця відчутна.
Одруження Дмитра Комарова:
«Якщо чесно, то ми через «Танці»
ледь не розбіглися»

Закінчення на с.

ПЕРЕДПЛАТНІ
АТНІ ІНДЕКСИ
ІНДЕ
Д
«Цікавої газети на вихідні»: l для Волині – 60304, l для Рівненщини – 60312, l дляя інших 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.

ЗА2320ТРАВНЯ
ЧЕРВНЯЩЕ
ВЖЕ
ЗА
ПРОДАЖУ!
У УПРОДАЖУ!

На кого ж замінити
пам’ятники
Леніну?
Пригадую, якось під час відвідин
Закарпатського краєзнавчого музею,
розташованого в Ужгородському замку,
екскурсовод здивував тим, що примудрився
жодного разу під час своєї розповіді не вжити
слово «українці». Культуру та історію краю у
нього хто тільки не творив — русини, місцеве
населення, гуцули, горяни, можливо, ще
хтось, уже не пригадую, із, звісно, угорцями,
румунами, німцями… Але не українці. Цієї
назви він уникав
ото нещодавно потрапив на інший кінець
України — у красивий курортний Бердянськ,
який рекламують як серце Азова. Заскочив
і в тамтешній Музей історії міста, де ознайомився
з чудовою роботою його працівників. Радянських
музейників, які сумлінно дослідили і представили
на стендах період Російської імперії і царських та
радянських часів. І проігнорували українську частину минувшини свого міста. На початку 1918 року в Бердянську три місяці діяла Перша більшовицька Бердянська рада. На її честь перед міськрадою стоїть величний пам’ятник, а у музеї відведено
значну частину експозиції. Натомість про 7 місяців
Української держави гетьмана Скоропадського,
коли Бердянськ був центром цілої округи, — жодної згадки. Це при тому, що минулого року Україна
відзначала століття своєї новітньої державності.
Так само чомусь ігнорується і знаменитий отаман
Нестор Махно, який діяв у цих краях і вибив із Бердянська більшовицькі війська.
…В українських містах уже нема пам’ятників
Леніну та іншим одіозним радянським діячам. Проте це хоч і необхідна, але явно недостатня умова,
щоб там з’явився український світ у назвах вулиць,
постаментах, вивісках, музейних виставках тощо.
Чомусь у багатьох населених пунктах нашої країни
все українське або ігнорується, або навіть свідомо
затирається. А у Харкові, «першій столиці», тамтешній голова Геннадій Кернес навіть намагається
використати цей момент для нагнітання ситуації та
популяризації своєї партії, спекулюючи на поверненні імені Жукова одній із вулиць.
Якась дивна боязнь чи лінь на 28–му році незалежності побачити у місцевій історії український
слід. Хоч у всіх цих містах він є — і доволі потужний.
Просто його треба відкопати, розчистити і показати. Тільки цей український ґрунт допоможе сформувати спільну ідентичність, щоб ми більше не чули
«путін, вводі».
Сценки «95 кварталу» з цим не впораються.
Радше навпаки — утвердять малоросійство, а
отже — і розділену, і фрагментовану УкраІну.
Не УкраЇну. n

А

Фото Марти ПАШКО.

ККурила
1100 років
і дожила
ддо 122 літ

Чому до Стіни плачу приносять
листи Богу з усього світу

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

n Політична реклама

В ОКРУЗІ № 19 НА ВОЛИНІ
ЛІДИРУЄ ІГОР ГУЗЬ
Чинний представник цього мажоритарного округу
переміг би із суттєвим відривом, якби вибори відбулися
в найближчу неділю
ро це свідчать результати дослідження, проведеного в окрузі соціологічною службою Центру
Разумкова з 1 по 7 червня 2019 року.
Нагадаємо: до виборчого округу входять Любомльський, Володимир-Волинський, Іваничівський райони, міста Володимир-Волинський та Нововолинськ.
За даними опитування, якби вибори відбулися в найближчу неділю, 50,8% опитаних, які мають намір взяти участь у них, підтримали б чинного представника округу Ігоря Гузя.
Кандидат від «Слуги народу» отримав би 12,9% голосів, депутат Волинської облради Валерій Діброва — 3,9%, від партії «Голос» — 2,7%.
Кожен з інших кандидатів, включених до списку, що пропонувався респондентам, отримав би менше 2% голосів.
При цьому 17,3% опитаних, які мають намір узяти участь у виборах, ще не визначилися, за кого
голосуватимуть, або відмовилися відповідати.

П
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« 50,8%
опитаних,
які мають
намір взяти
участь у них,
підтримали б
чинного
представника
округу Ігоря
Гузя.

»
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ПРОБЛЕМА

20 червня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

n Точка зору

З автоматами на людину,
або Як ДБР тероризувало мешканців
Камінь-Каширщини*
Нещодавно
інформаційний
простір не лише
Волині, а й
усієї України
сколихнула новина
про затримання
польськими
митниками фури
з контрабандним
бурштином вагою
понад тонну. Виявили
його при перевірці
автівки, де було
деревне вугілля

Фото youtube.com.

те, що
« Про
у транспортному
засобі нібито був
бурштин посеред
деревного вугілля,
перевізник
та експедитор
дізналися
за кілька днів уже
від ЗМІ.

»

Василина СТРІЛЬЧУК

ільшість місцевих медіа, не до кінця розібравшись у ситуації,
неоднозначно висвітлили цю
резонансну подію. Поки колишнє та нинішнє керівництво митниці посипали звинуваченнями одне одного,
окремі ЗМІ встигли озвучити
позицію адвоката, який «відбілює» свого клієнта перед
правоохоронними органами.
Той не знайшов нічого кращого, як без суду і слідства зробити винним у всій цій історії
фірму–перевізника «Сприяння–Тех», а підприємця Олександра Варчука, з його слів,
медійники взагалі обізвали
«контрабандистом». Узяти ж
коментар у самих представників фірми ніхто із журналістів чомусь не спромігся або
не хотів.
Митна служба та органи
силових відомств на той час
офіційної інформації не надавали. Співробітники Дер-

Б

Озброєні правоохоронці влаштували «маски-шоу» у кількох помешканнях.

жавного бюро розслідувань,
яким передали цю справу,
відразу пішли найпростішим
шляхом — безпідставними обшуками родини перевізника та всіх працівників
«Сприяння–Тех».
Зокрема, озброєні правоохоронці влаштували «маски–шоу» батькам колишньої
дружини Олександра Варчука. І це, враховуючи те, що
пара вже давно розлучена, а
сам Олександр ніколи не проживав за цієї адресою і навіть
не був там прописаний. Після
так званого «обшуку», коли до
будинку увірвалися невідомі зі зброєю, колишня теща
підприємця, яка має серйозні
проблеми із серцем, потрапила до лікарні з підозрою
на інфаркт і до сьогодні лікується, бо не може оговтатися
після візиту горе–детективів.

Крім того, схожі рейди
працівники ДБР здійснили
до помешкання водія фірми
«Сприяння–Тех» Ігоря К. Навіть без ухвали суду на обшук
той добровільно згодився на
огляд будинку, не відчуваючи
за собою жодної провини. Та
чим усе закінчилося?! Детективи знайшли власні заощадження (на купівлю житла)
молодого сімейства, яке нещодавно відгуляло весілля
(а це майже 10 тисяч у. о.), і
без складання протоколу це
все просто вилучили!!! Тільки
загроза широкого розголосу
змусила їх згодом усе повернути без будь–яких пояснень.
Про «професіоналізм» свідчить і той факт, що, не маючи
жодної зачіпки, вони обшуковували навіть суміжні чужі
земельні ділянки з іншими
кадастровими номерами, які

не належать камінь–каширським «підозрюваним».
Щоб дізнатися позицію
підприємця Олександра Варчука, котрого адвокат одного
з керівників митниці встиг обізвати «контрабандистом», ми
звернулися з проханням прокоментувати цей гучний скандал. Але людина, автомобіль
якої затримали і якій нібито
належить 1,3 тонни контрабандного бурштину, зараз
перебуває у Польщі на зборі
полуниці!
Однак нам вдалося знайти представника перевізника, котрий зазначив, що вони
упродовж року без посередників працюють із компанією–
експортером «Вісент». І саме
вона була замовником цього
разу. Але раніше ніколи жодних непорозумінь із нею не
виникало.
У Рівненській області, де
у «Вісента» є виробничі потужності, автівки були завантажені деревним вугіллям,
а водії отримали усі потрібні
документи для транспортування до Польщі. У Ковелі
вони пройшли зважування, а
пізніше, після детальної перевірки та пломбування на українській митниці, попрямували

за вказаним маршрутом. На
польській стороні також оглянули вантажівки і пропустили
усі, крім однієї, сказавши водієві, що виявили незадекларований товар. Однак митники чомусь не надали акт
перевірки автівки. В результаті вантажівку затримали, і
вона до сьогодні перебуває у
Дорогуську. При цьому жодних пояснень перевізник і донині не одержав.
Про те, що у транспортному засобі нібито був бурштин
посеред деревного вугілля,
перевізник та експедитор дізналися за кілька днів уже від
ЗМІ. Та, як завжди, наша правоохоронна система шукає
швидше
цапа–відбувайла,
ніж реальних замовників чи
злочинців. Тому й кажуть у народі: вкрадеш курку — сядеш
до в’язниці на кілька років, а
вкрадеш мільйони — станеш
народним депутатом.
Через кілька днів після
перших обшуків за тими ж
адресами знову проїхалися
ДБРівці. Зі зброєю і в масках,
але вели себе вже значно
спокійніше, коли побачили,
як живуть ті, кого спочатку
підозрювали у контрабанді
сонячного каменю на кілька
мільйонів доларів. Сумнівів у
тому, що не волиняни з глибинки стоять за такими оборудками, ні в кого не залишилося.
Але чи закінчилася на
цьому історія з обшуками і
пошуком неіснуючого бурштину в Камені–Каширському?
Родини власників фірми і перевізника, які мешкають у маленькому містечку мальовничої Волині, зазнали цькування
недоброзичливцями, насмішок й уїдливих жартів. Через
голослівні звинувачення постраждала і ділова репутація
«підозрюваних», вони вже
втратили кілька клієнтів, які
розраховували на затриману
автівку. Хто це все їм компенсує? А головне, чи понесуть
детективи ДБР відповідальність за втрачене літньою
жінкою здоров’я, адже лікарі
буквально повернули її з того
світу? n

n Наслідки стихії
час грози, повідомляє
Від буревію постраждали і ліс, і людські городи « Під
прес–служба Волинського
Фото газети «Полісся».

управління лісового та
мисливського господарства,
вітер із градом трощив
сосни, вивертав із корінням
берези.

Минулої неділі внаслідок
сильних опадів, що
супроводжувалися поривами
вітру, в Камінь–Каширському
та Любешівському районах
утворилися затори на окремих
ділянках автошляхів через
повалені дерева. Працівникам
8–ї та 12–ї державних пожежно–
рятувальних частин довелося
розчищати дороги

»

Катерина ЗУБЧУК

ро це поінформувала на своєму сайті прес–служба управління ДСНС у Волинській області. А вже безпосередньо лісівники
обстежили наступного дня насадження вздовж траси, зокрема поблизу
села Прохід Любешівського району,
де пройшлася буря, і констатували
збитки. За словами головного лісничого ДП «СЛАП «Любешівагроліс» Володимира Ковальчука, у 33-му, 34-му,
24-му кварталах виявлено 30 соток
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Неважко уявити, якої сили був вітер, що поклав у ряд міцні дерева.

суцільного валу і майже 3,5 гектара —
вибіркових буреломів. Під час грози,
повідомляє прес–служба Волинського управління лісового та мисливського господарства, вітер із градом
трощив сосни, вивертав із корінням

берези. Вживаються заходи з метою
очищення насаджень та приведення
їх у належний стан.
Постраждали і людські городи.
Про це розповів у телефонній розмові
староста Великокурінського старо-

стинського округу Василь Шмаль, до
якого належить село Прохід:
— Град побив картоплю та гарбузи. Навіть якщо рослини і відмолодяться, то марно вже сподіватися на
хороший урожай, адже пошкоджено їх
у пору цвітіння.
Крім того, буревій частково розкрив у когось хату, в декого — хлів. А
ще повалив на кладовищі села Прохід два надмогильні пам’ятники. За
словами Василя Шмаля, люди ще не
зверталися до нього зі своїми проблемами, але, очевидно, допомога
їм знадобиться. Тож у такому випадку
староста порушить це питання перед
Любешівською об’єднаною територіальною громадою. n
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Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:
«Закон про фахову передвищу освіту —
це велика перемога освітян»

Усі фото прес-служби
Ірини КОНСТАНКЕВИЧ.

Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт № 8321-д «Про фахову
и. Про
передвищу освіту», який дає можливість технікумам та коледжам функціонувати.
мітету
це написала одна з його співавторів, народний депутат від УКРОПу, голова підкомітету
щої
з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої
освіти та освіти для дорослих Ірина Констанкевич на своїй сторінці
в соціальній мережі Facebook
Соломія ДОБРОЛЮБОВА

а її словами, технікуми та коледжі нарешті стануть повноцінною
ланкою освітнього середовища,
матимуть автономність, багатоканальне фінансування, наглядові ради,
студентоорієнтоване навчання, тобто отримають великі можливості для
власної траєкторії розвитку.
«Питання було болючим для сотень
тисяч наших громадян, адже ціла ланка
освіти могла опинитися у глухому куті.
До мене особисто та на адресу Комітету надходили листи підтримки від
навчальних закладів із різних областей
України. Тепер, відповідно до ухваленого закону, потреби фахової передвищої
освіти буде враховано в бюджетному
плануванні. Це велика перемога освітян і всіх зацікавлених осіб, які вибороли для себе можливості розвиватися з
новою силою, показувати результати,
виходити на нові рівні. Однозначно у
законі закладено новаторські підходи
до функціонування закладів фахової
передвищої освіти, і є всі підстави сподіватися на гарні результати», — зазначила Ірина Констанкевич.
За її словами, робоча група, створена Комітетом з питань науки і освіти, у стислі терміни опрацьовувала
пропозиції народних депутатів України.
«Усього їх було подано 346, 249 з
яких враховано цілком, 63 — з відповідним редагуванням чи коригуванням по
суті або частково. 34 пропозиції було
відхилено. Зокрема я, як голова робочої групи, подала 131 правку», — додала Ірина Констанкевич.

З

Директор Луцького педагогічного коледжу Петро БОЙЧУК розповідає, що на цей закон чекали вже
давно. До слова, у педколеджі навчається майже 1800 студентів.
«Ми говорили про такий документ
років з п’ять на всіх радах директорів, було створено спеціальні комісії
з представників навчальних закладів.

Ірина Констанкевич для розробки і ухвалення закону «Про фахову передвищу освіту» доклала дуже багато зусиль.
Саме під її керівництвом збиралися
робочі групи щодо підготовки цього
документа. Тому ми надзвичайно вдячні Ірині Мирославівні за сприяння розвиткові вищої школи. Цей закон дозволяє закладам І–ІІ рівнів акредитації
мати свою нішу. Якби його не ухвалили,
то останнім роком набору на базі 9–х
класів був би 2019–й. Тобто фактично
вже через три роки низка таких закладів освіти припинила б роботу. Тепер
же ми залишаємося у вищій школі,
але разом з тим будемо здійснювати
і фахову підготовку спеціалістів, використовувати ступеневу підготовку кадрів. Згідно із новоухваленим законом,
ми готуватимемо молодших бакалаврів, що забезпечить водночас мобільність студента. Випускники з таким дипломом матимуть змогу продовжувати
навчання у вищих навчальних закладах
за скороченою програмою», — пояснює Петро Бойчук.

Директор коледжу технологій,
бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Станіслав
ЩЕБЛЮК каже, що ланка коледжів
ніколи не мала чітко визначеної ніші в
системі освіти.
«За радянських часів ми входили
до складу середньої спеціальної освіти, потім — до структури міністерства
вищої школи, останні роки — у вищу
освіту як заклад І–ІІ рівнів акредитації. А з ухваленням закону «Про вищу
освіту» ніде не опинилися. Упродовж
двох років ми навіть не планували річні бюджети, а складали їх на три місяці, пів року, адже постійно перебували у невизначеності. Нас хотіли весь
час спекатися, об’єднати з профтехосвітою. Тому ми раді, що тепер маємо свою окрему нішу, визначену законодавством, і що матимемо змогу
готувати спеціаліста за п’ятим рівнем
рамки національної кваліфікації. І тут

в Україні —
« Загалом
863 коледжі та
технікуми, в яких
навчаються
388 тисяч осіб.
Тепер такі заклади
нарешті матимуть
майбутнє.

»

Ірина Констанкевич — одна зі співавторів закону,
на який чекали багато коледжів і технікумів.

ЗА ТРИ РОКИ РОБОТИ В ПАРЛАМЕНТІ
народний депутат Ірина Констанкевич зареєструвала 141 законопроєкт
(у тому числі у співавторстві), з яких 37 стосуються освітніх питань, зокрема підвищення заробітних плат для молодих педагогів, працівників
дошкільних та позашкільних закладів, науково-педагогічних працівників,
механізмів розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, освіти
дорослих, стипендій для молодих учених та ін.
широке поле діяльності. Ми можемо
готувати фахівців робітничих професій, що було досі складно, фахового
спеціаліста і молодшого бакалавра.
Окрім того, законом чітко визначено
процедуру фінансування. Величезне
спасибі Ірині Констанкевич за цей закон. І ці слова не лише від мене, а й від
керівників та викладачів навчальних
закладів», — каже Станіслав Щеблюк.
Зауважимо, що у коледжі технологій, бізнесу та права освіту здобувають 1200 студентів.

В. о. директора Любешівського
технічного коледжу Луцького національного технічного університету Анатолій ХОМИЧ наголошує, що
якби закон не ухвалили цим складом
парламенту, то у зв’язку із достроковими виборами взагалі невідомо, чи
дійшли б восени до розгляду законопроєкту «Про фахову передвищу освіту». «Ми мали право працювати лише
до 1 січня 2020 року, а опинилися б у
безвиході, — пояснює Анатолій Хо-

Анна Янко, випускниця Голобської школи-гімназії, отримала
максимальні 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання
з української мови та літератури. Дівчина раніше одержала
статус «Учениця року—2019» НВК. Цьогоріч 17 випускників України
отримали 200 балів з цього предмета із 200 можливих.

мич. — Тепер же не лише розуміємо, як
нам далі розвиватися, а й маємо право
вибору. Ми як навчальний заклад можемо вільно готувати молодшого бакалавра і думати про ліцензування нових
потрібних для ринку України спеціалістів. Ухвалення цього закону із нетерпінням очікували всі навчальні заклади
І–ІІ рівнів акредитації. Дуже вдячні Ірині
Констанкевич за підтримку. Вона жила
цим законом, і ми це бачили».
У Любешівському техколеджі —
300 студентів і 360 учнів. Анатолій
Васильович розповідає, що невдовзі
відкриють нову спеціальність — «Ресторанне і готельне господарство».
Також тепер розглядатимуть можливість створення курсового навчання
на трактористів, яке могли б проходити дорослі. «Але передусім роботодавець має бути зацікавленим у
підготовці кваліфікованих фахівців, —
додає Анатолій Хомич. — Ми вже маємо такий досвід співпраці з німецькою фірмою Landmaschinen Vertrieb
Deuben GmbH. Троє наших студентів
цього року поїдуть туди на практику.
І ми сподіваємося, що ці діти повернуться працювати на Батьківщину».
Загалом в Україні — 863 коледжі та
технікуми, в яких навчаються 388 тисяч осіб. Тепер такі заклади нарешті
матимуть майбутнє.
Додамо, що народний депутат
Ірина Констанкевич також входить до
складу робочих груп, які працюють
над редакцією законопроєктів щодо
професійної (професійно–технічної
освіти), повної загальної середньої
освіти, позашкілля, освіти дорослих.
Вочевидь, усі ці законопроєкти розглядатимуться вже новим складом
Верховної Ради. n

Цьогоріч 3 240 маленьких лучан стануть школяриками.
У 2019/2020 навчальному році планують створити
110 перших класів. Деякі з них будуть працювати за
всеукраїнськими освітніми проєктами: «Інтелект України»
(26 класів), «Розумники» (13), «На крилах успіху» (14).
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Петро ПОРОШЕНКО:
«Безвіз – це гігантський стрибок
від «совка» до європейського майбутнього»
«Європейська Солідарність» має чіткий план подальших дій, зокрема про досягнення
критеріїв членства в ЄС і НАТО в перспективі 7–10 найближчих літ
Фото radiosvoboda.org.

Орест ПЕТРЕНКО

езвізовий режим із країнами Євросоюзу для
українців
запрацював
два роки тому. До гарного
швидко звикаєш, і сьогодні є
відчуття, нібито він був завжди. Але для того, щоб добитися безвізу, команда Петра
Порошенка здійснила величезний обсяг роботи. Окрім
вітчизняного законодавства
— адже знадобилося ухвалити або змінити 144 акти —
треба було проводити складні
міжнародні переговори, долати опір скептиків, щоб суспільство повірило: неможливе можливо.
11 червня з нагоди 2–ї річниці запровадження безвізового режиму з країнами ЄС у
Києві відбулася акція «День
народження безвізу». Виступаючи на ній, Петро Порошенко наголосив, що 2 роки
тому українці не просто отримали можливість вільно перетинати кордони країн Європи
з біометричними паспортами. «У цей день ми остаточно
розпрощалися з політикою
багатовекторності, шкідливою для розвитку нашої держави», — наголосив він.
«Незважаючи на політичний популізм та «залякування», цифри говорять самі за
себе: з моменту безвізу все
більше українців їздить за
кордон. Цьому сприяють і
більша обізнаність щодо умов

5 років наш паспорт зміцнив
свої позиції на 13 пунктів і
сьогодні посідає 40-ве місце у світі. А нещодавно стало
відомо, що найбільший автобусний перевізник Європи,
FlixBus оголосив про повноцінний вихід на вітчизняний
ринок і назвав маршрути,
які відкрив в Україні. Згідно

Б

громадян. Ми єдиною командою рухаємо Україну в Європу.
Він захистить європейський
вибір України і нікому не дозволить зруйнувати підвалини
нашої державності й повернутися до політики багатовекторності», — зазначив він.
«Безвізовий режим — то
не проста формальність.
Це — новий вимір свободи. І
кардинальні проєвропейські
реформи. Це — гігантський
стрибок від «совка» до європейського майбутнього!»
— вважає п’ятий Президент
України.
Упродовж 5 років наша
держава досягла цілої низки дипломатичних перемог.
Угода про асоціацію з ЄС,
завдяки якій для українських
товарів відкрився європейський ринок, міжнародна ко-

у ЄС і НАТО — це нові стандарти
« Членство
життя. Це новий вимір безпеки і свободи
громадян. Ми єдиною командою рухаємо
Україну в Європу.

«Безвізовий режим із ЄС помножив цінність українського паспорта.
Він став справжнім європейським документом».

перетину кордону, і лібералізація цього перетину, а також
розвиток пасажирської авіації в країні», — акцентують у
своєму звіті аналітики організації VoxUkraine.
За даними Державної
прикордонної служби України, з початку дії безвізового режиму наші громадяни
здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн Європейського
Союзу. 9,2 мільйона українців
перетнули кордон із біометричними паспортами, з них
майже 3 мільйони прямували
без віз, із новими біометричними паспортами.
Загалом за другий рік нового режиму ним скористали-

ся 2,35 мільйона, а за перший
— 560 тисяч. Це свідчить про
те, що все більше українців
віддає перевагу безвізовим
поїздкам, особливо з огляду
на закінчення терміну дії віз,
виданих до 11 червня 2017 року, наголошують у прикордонному відомстві.
Також, за даними міграційної служби закордонні біометричні паспорти вже отримало понад 11 мільйонів
людей. «Безвізовий режим із
ЄС помножив цінність українського паспорта. Він став
справжнім європейським документом», — зазначив Порошенко.
Це справді так. За останні

з презентацією компанії, у
планах на 2019 рік — запустити рейси з Києва, Львова,
Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців,
Івано–Франківська,
Вінниці, Тернополя. Вартість
квитків — від 5 євро.
Петро Порошенко у своєму виступі окремо наголосив,
що отримання безвізового
режиму — це другий стратегічний крок після Угоди про
асоціацію на шляху до членства України в ЄС і НАТО. І
партія «Європейська Солідарність», лідером якої він
є, має чіткий план, як досягти критеріїв для отримання
членства в цих міжнародних
союзах у перспективі 7—10
найближчих років.
«Членство у ЄС і НАТО —
це нові стандарти життя. Це
новий вимір безпеки і свободи

»

аліція на підтримку України,
надання допомоги, у тому
числі військового характеру
з боку ключових іноземних
партнерів. Зрештою, безвіз,
що значною мірою означає
повернення до європейської
цивілізації, який Україні було
надано навіть попри те, що
на Сході держави триває конфлікт. І який викликав таку
шалену лють у Москві.
Україна завдяки цим дипломатичним
перемогам
перетворилася з об’єкта на
суб’єкта міжнародної політики. Як влучно зазначив відомий дипломат, письменник
Юрій Щербак: «Давайте прямо скажемо, що президент
Порошенко переграв Путіна в
багатьох компонентах військово–дипломатичної боротьби. І
спасибі йому за це». n

n Болить!
Фото rv.npu.gov.ua.

Одних смерть підстерегла
на заробітках, інших — удома
Троє жителів села Борбин Млинівського району, що на Рівненщині,
загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася
минулого тижня біля польського міста Познані. Ще один потрапив
до лікарні у важкому стані, де невдовзі помер
Валентин СТАВСЬКИЙ

а словами виконувача обов’язків
старости села
Борбин Анатолія Троцюка, «Опель», яким вони
пересувалися, з’їхав із
дороги між населеними
пунктами Пщев і Новий
Гожицьк і врізався в
дерево.
У Польщі чоловіки
працювали на заробітках. Загиблим було
відповідно 19, 31, 32, 38
років. Відомо також, що
не всі вони під час аварії
мали із собою документи. Тому деякий час їх
особисті дані встановлювали фахівці відповідних служб. Україн-

З

ський консул терміново
вирушив у Познанський
повіт, що на заході
Польщі, де сталася
смертельна ДТП, як
повідомив заступник
директора департаменту консульської служби
МЗС України Василь

годині 16 хвилин, до
головного управління Служби порятунку
Рівненської області за
номером 101 надійшло
повідомлення про те,
що на відрізку автодороги міжнародного
значення Київ—Чоп

загиблих виїхали до Польщі, щоб
« Родичі
вирішити юридичні питання і забрати
тіла рідних додому.
»
Кирилич. Родичі загиблих виїхали до Польщі,
щоб вирішити юридичні
питання і забрати тіла
рідних додому.
А 18 червня, о 7–й

поблизу села Колоденка Рівненського
району сталася дорожньо–транспортна
пригода за участі двох
іномарок. До місця

Таке моторошне видовище – результат зіткнення лоб у лоб двох автомобілів.

події було терміново
направлено чергові
відділення рятувальників 1-ї державної
пожежно–рятувальної
частини, пожежно–
рятувальної частини
аварійно–рятувального
загону спеціального
призначення головного
управління Державної
служби з надзвичайних
ситуацій у Рівненській
області та оперативно–
координаційний центр
облуправління ДСНС.
Поліцейські на

місці події попередньо
встановили, що водій
автомобіля «Фольксваген Пасат», 24-річний
житель Березного з невідомих поки що причин
виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з
«Фордом Фокусом» під
керуванням 25-літнього
жителя села Корнин
Рівненського району.
Унаслідок цього обидва водії загинули на
місці події, їхні тіла
довелося деблокувати рятувальникам. У

салоні «Фольксвагена» перебували рідні
водія: 51-річний батько і
15-літня сестра — жителі Березного. Їх із
важкими травмами доставили до рівненських
медзакладів.
До надання допомоги було залучено
3 одиниці спецтехніки
ДСНС і 9 осіб особового
складу рятувальників.
Наразі всі обставини
дорожньо–транспортної пригоди з’ясовують
відповідні служби. n
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ТАРАС ШКІТЕР ПРИВІТАВ МЕДИКІВ ЛУЦЬКА:
міська клінічна лікарня поповнилася новою технікою
Фото прес-служби ГР «СВІДОМІ».

Співзасновник
Громадянського Руху
«СВІДОМІ» привітав із
професійним святом
медичних працівників
Луцької міської клінічної
лікарні та передав
подарунки від мецената
й засновника організації
Андрія Покровського

« Громадянський
Рух «СВІДОМІ»
на чолі з Андрієм
Покровським
працює близько
2 років, і одним
зі стратегічних
напрямків його
роботи є допомога
системі охорони
здоров’я
в Луцьку.

Віктор ПЕТРИК

вятковий захід із нагоди
Дня медичного працівника відбувся напередодні, 14 червня, у стінах закладу і зібрав в актовому залі
багатьох професіоналів. Так,
від мецената лікарі отримали
нові праски, електрочайники,
мікрохвильові печі, дошки для
прасування та іншу техніку.
«Від імені Андрія Покровського я вітаю вас із професійним святом, бажаю, щоб
ваші руки ніколи не опускалися, щоб ви отримували від

С

»

Тарас Шкітер: «Влада Луцька має поставити перед собою завдання
шукати можливості, щоб дофінансовувати охорону здоров’я в місті».

роботи не лише задоволення,
а й відповідні матеріальні блага, на які, безумовно, заслуговуєте», — привітав медиків
Тарас Шкітер.

Він додав, що Громадянський Рух «СВІДОМІ» на чолі
з Андрієм Покровським працює близько 2 років і одним зі
стратегічних напрямків його

роботи є допомога системі
охорони здоров’я в Луцьку.
«Насправді на регіональному
рівні можна достатньо допомагати лікарям, медсестрам
і лікувальним закладам. Минулого року Андрій Покровський подарував для лікарні
ендоскоп. Цього року — побутову техніку», — уточнив

n Політика

n Пульс дня

«На виборах «Голос» набере рівно стільки,
щоб не пустити до парламенту Порошенка
і не пройти самому»
Фото glavcom.ua.

Штучний селекціонер
із YouTube підкинув
мені «Ідіократію»
— фільм, що його я
свого часу пропустив.
Щиро кажучи, про це
зовсім не шкодую. З
погляду кіномистецтва
він навряд чи сміє
претендувати на
вічність. Але як
дотепно реалізована
футурологічна картинка
про наше дуже ймовірне
завтра. «Ідіократія» таки
справляє враження
Юрій
АНДРУХОВИЧ,
поет, прозаїк,
перекладач,
громадський
діяч

ільм показує цілком
життєствердний світ,
побудований людьми зовсім недурними. Тільки от будували вони його,
орієнтуючись винятково на
ідіотів. Тому в цьому світі замість мови — примітивний
мережевий діалект, пересипаний лулзами і лолами.
Тому президент країни — відомий рестлер, він же зірка
порноіндустрії.
Цей чудовий світ ми впізнаємо вже тут і тепер. Ми
щодня зіштовхуємося з його
більш ніж промовистими
прикметами.
Виглядає так, що наш
новий парламент набиратимуть за тегами із сайту ragu.
li: актори «Ліги сміху», ретро–
співаки і співачки, пластмасові діви та всі можливі
«звьозди» попсового штибу.
Це вже навіть не славнозвісні «водії й масажистки»,

Ф

співзасновник
Громадянського Руху «СВІДОМІ».
За його словами, подаровані речі обирали, порадившись із головним лікарем
Луцької міської клінічної лікарні Ларисою Духневич. І це
саме те, що потрібно кожному
відділенню. «Ми стикнулися з
тим, що багато лікарів і медсестер говорять про проблеми, які є в лікарнях, але це не
чує депутатський корпус. Тож
ми просимо, аби ви зверталися по допомогу. У ваших
силах усе змінювати», — підсумував Тарас Шкітер.
У Громадянському Русі
«СВІДОМІ» переконані, що
основне, чого треба прагнути зараз, — це підвищення
рівня заробітної плати медиків та покращення умов праці. Влада Луцька має поставити перед собою завдання
шукати можливості, щоб дофінансовувати охорону здоров’я в місті.
До вітань медпесоналу
лікарні також долучився начальник управління охорони
здоров’я міської ради Микола
Якимчук. Він вручив лікарям
грамоти і подякував за плідну
працю. n

«І сам не гам, і Порошенку не дам?»

вже навіть не славнозвісні «водії й
« Цемасажистки»,
а щось гірше. Тріумфальне
обрання на президентську посаду одного
з представників цього бізнесу відкрило
скриньку Пандори, і попса на всі свої голоси
завищала: «Я теж так хочу!»

»

а щось гірше. Тріумфальне
обрання на президентську
посаду одного з представників цього бізнесу відкрило
скриньку Пандори, і попса на
всі свої голоси завищала: «Я
теж так хочу!»
І слушно: всі вони нічим
не гірші.
«Новими
політиками»
відтепер стають, умовно
кажучи, артисти: до нудоти
знайомі фізіономії з телебачення та інстаграму — Вовка, Юзик, Лисий. А ще Олег
Винник та Віктор Павлік, які
отримали пропозицію балотуватися до Верховної Ради
за списками партії «Моя
стабільність». Схоже на те,
що народові їх усе ще мало:

в мережах, на телеекранах
мало, мало на стадіонах, в
кінофільмах і серіалах. Треба, щоб і в парламенті вони
масово тішили наші демократичні смаки. Тож і Оля
Полякова вже заявляє про
створення жіночої партії.
Мало, все одно мало.
Треба, щоб їх ішло більше.
Де політичний мегапроект
DZIDZIO? Чому не оголошує
створення нової партії Павло
Зібров? А яке широке електоральне поле в Лоліти! Де
вона? Чому досі не об’єдналися в потужну політсилу нового європейського
зразка Тіна Кароль, Даша
Астаф’єва і MARUV?
Усі — в парламент! Я від-

чуваю — ви пройдете. Все у
вас складеться, все вам проканає й обломиться. А нам
буде щастя. От лиш кому не
проканає, то це «Голосу» з
Вакарчуком. Не знаю, звідки
це відчуття, проте щось мені
підказує: на виборах вони
наберуть рівно стільки, щоб
не пустити до парламенту
Порошенка і не пройти самим. Щоб недобита решта
притомних виборців дружно
заспівала багатообіцяльному Святославові: «Дякуєм
тобі!..» Після чого поїхала з
країни геть.
Зате лідером електоральних симпатій була й
залишається партія «Слуга
народу». Її підтримка вже,
кажуть, наближається до 50
відсотків. І це ще не межа.
Хоч дехто з цього приводу
і сміється (мовляв, немає
насправді такої партії, віртуальна вона!), щось мені й тут
підказує: могутній кадровий
резерв старої Партії регіонів недаремно стільки років
натерпівся в очікуванні своєї
миті. Усі вакантні місця «Слуги народу» заповняться —
легко і вмить — перевіреною
кадрою молодих регіонів.
Запанують вони, браття, у
нашій сторонці. Ех, запанують — мало не здасться!
Красиве все-таки словосполучення: електоральні
симпатії. Вони вирішують
усе. Будь симпатичний — і
виграєш. Варто додати: від
симпатії до ідіократії — лише
крок. До майбутньої парламентської коаліції «Ліга
сміху» (вона ж «Сказочная
Русь») цілком очікувано доєднається ще й симпатичний кавказький шоумен зі
старшої когорти політиків.
Колишній грузин, а нині патріот України прилетів і каже:
«Я просто повертаюся до
себе додому».
Як чудово, що в нього
знову знайшовся дім. Але де
і як тепер жити нам?
Джерело: zbruc.eu. n

КОМУ НЕ ВГОДИВ
ОЧІЛЬНИК СЕЛА?
Минулого понеділка ввечері до
поліції надійшло повідомлення
із Нуйна Камінь-Каширського
району про те, що в приміщенні
сільської ради виявлено сліди
підпалу
Віктор ГОМОЛЬ

а місце події одразу ж виїхала слідчо–оперативна група місцевого відділу поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що в період із 14 по 17 червня хтось розбив вікно в кабінеті голови та влаштував пожежу. Вогонь
пошкодив стіни, стелю, частково
меблі й самостійно загас. Документація вціліла. Ніхто з людей не постраждав. n

Н

ПОДАТКОВА
ПОЛІЦІЯ ВИКРИЛА
ПІДПІЛЬНИЙ ЦЕХ
У рамках операції «Акциз-2019»
та розслідування
кримінального провадження
встановлено, що житель
Луцького району організував
виробництво та збут
фальсифікованого алкоголю
в гаражі на власному обійсті
Любов ГАРАНІНА

иготовлена в антисанітарних
умовах горілчана та коньячна
продукція, яку підприємливий
«бізнесмен» розливав у пластикові
пакети, призначалася для продажу
в торгових точках обласного центру та Луцького району. Крім цього,
чоловік незаконно реалізовував тютюнові вироби без марок акцизного
податку встановленого зразка. Орієнтовна вартість вилученого під час
обшуків фальсифікованого алкоголю і цигарок — близько 1,5 мільйона
гривень. Вирішується питання про
накладення арешту на ці товарно–
матеріальні цінності. n
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ЛІКАРІ, ПЕДАГОГИ, ПІДПРИЄМЦІ –
«Українська стратегія Гройсмана» робить
ставку на добробут середнього класу
У певний момент в українському суспільстві чітко виокремилась велика проблема — відсутність
середнього класу. В той час, коли певні прошарки могли дозволити собі розкішні умови життя,
безвідмовний відпочинок та марнотратство у безмірних проявах, робочий клас перебував на межі
бідності... Та за час роботи уряду Гройсмана ситуація суттєво покращилась — збільшилися пенсії
та заробітні плати вчителям і лікарям, з’явився фундамент для створення нових робочих місць,
запроваджено механізми посиленого соцзахисту тощо. Проте роботи ще лишається багато,
і саме на цьому акцентує увагу нова політична сила прем’єра
Олег ВАДЕНЮК

Фото прес-служби партії «Українська стратегія Гройсмана».

країнська стратегія
Гройсмана» — єдина партія з тих, що
йдуть у парламент, яка відкрито заявила, що буде
розбудовувати і підтримувати справжній український
середній клас. Це не десятки,
не сотні і навіть не тисячі заможних, а набагато ширший
прошарок суспільства. Середнім класом мають відчути
себе вчитель, лікар, кваліфікований працівник, підприємець, фермер — люди праці, які формують сьогодення
і майбутнє країни.

«У

МОВА ЙДЕ НЕ ЛИШЕ
ПРО ГРОШІ

Створити середній клас —
це не просто дати людям більше коштів. Потрібно організувати такі умови, щоб усі, хто
прагне жити гідно, міг цього
досягти без зайвих перешкод.
Люди мають отримувати якісну освіту, користуватися доступними сучасними послугами, мати достойну зарплату,
бути впевненими в економічній стабільності країни, почуватися захищеними. Завдяки
всім цим факторам вони зможуть планувати своє життя,
не боячись, що хитка ситуація
в країні не дасть їхнім планам
втілитись у життя.
«Наш пріоритет — створення якісного середнього
класу в країні. І для мене —
це не просто люди, які отримують ТОП-зарплати, та багатії. Для мене середній клас,
за своїми доходами і можливостями, — це українські
вчителі, лікарі, фермери,
підприємці. І для того, щоб
середній клас був встановлений, потрібно зробити ряд
важливих кроків. Я знаю, якими вони мають бути. В новому парламенті ми змінимо систему і приймемо нарешті ці
зміни», — заявив Володимир
Гройсман у ефірі телеканалу
«Україна».
У програмі партії «Українська стратегія Гройсмана»
чітко вказано, що суспільство
середнього класу базується
на принципах справедливості. Воно здатне повноцінно
подбати і про тих, хто потребує підтримки держави.
«Україна має два сценарії розвитку: або скотитися
до кризи 1990-х років, або
продовжити реформи та підвищити якість життя. Сценарій уряду — дати кожному
українцю можливість реалізу-

«Наш пріоритет – заможні українці».

вати себе і відчути, що країна
змінюється на краще. Люди
добре пам’ятають проблеми
перших років незалежності.
Повертатися до такого життя не можна. Навпаки! Треба
вже за наступні 5 років створити умови для формування
численного середнього класу. Продовження вже розпочатих реформ дасть змогу
вчителю, лікарю, військовому
отримувати вищу зарплатню
і жити гідно», — переконаний
очільник уряду.
НЕ ПРОСТО ЗАКЛИК,
А РОБОТА,
ЯКА ВЖЕ ТРИВАЄ

Володимир Гройсман зазначає, що для появи гідних
умов праці для людей по всій
країні потрібна важка, тривала і злагоджена робота
всіх органів влади. І уряд три
роки поспіль робить усе, що
від нього залежить, і навіть
більше, щоб створити у нас
якісну медицину і освіту, вільний від бюрократії та корупції бізнес-клімат, ефективну
державну систему, справедливі податки, стабільно зростаючу економіку. Результатом є те, що економіка України
зросла на 8,4%. Збільшуються показники ВВП, обсяги інвестицій та експорту, відкриваються нові підприємства.
Мінімальна зарплата в країні
зросла втричі, а середня —
вдвічі.

У 1,5–3 рази стала вищою
середня зарплата вчителів.
По всій країні ремонтують
і оснащують школи. Змінюється і підхід до шкільного
навчання — заклади починають господарювати самостійно, там менше бюрократизму,
більше свободи. Налагоджу-

сово. До прикладу, 7,6 тис.
фермерських
господарств
отримали від уряду 763,9 млн
грн на розвиток.
В Україні ремонтують дороги та дорожню інфраструктуру, розвивається залізниця та авіаперевезення. Як
наслідок, якість і швидкість

Гройсман оголошує середній клас
« Володимир
своїм наступним пріоритетом. Він, як і обіцяв,
зміг децентралізувати Україну, а отже зможе
забезпечити формування справжнього
середнього класу.
ються тісніші контакти між
батьками і педагогами. Професія вчителя знову стає затребуваною і шанованою.
У 2–3 рази зросла середня
зарплата лікарів. Тепер вона
залежить від кваліфікації медпрацівника та від того, як лікарня господарює. Триває
масштабна медична реформа. Поліпшується доступність
та якість послуг. Фінансування первинної ланки медицини
зросло у 1,5 раза.
Підприємці мають менше перевірок, більш сучасні правила ведення бізнесу,
менше корупції, бо десятки
державних послуг перейшли
в онлайн і не передбачають
спілкування з чиновниками.
Фермери вперше за довгий час мають підтримку держави не на словах, а фінан-

»

вантажних та пасажирських
перевезень значно зросла.
А це дає більше можливостей
для ведення і розвитку бізнесу.
ЗАРОБІТЧАНИ ПОВИННІ
ОТРИМАТИ ВСІ УМОВИ,
ЩОБ ПОВЕРНУТИСЯ
ДОДОМУ

Чим більше в країні буде
створено можливостей для
розвитку середнього класу,
тим більше стимулів українцям повертатися додому з-за
кордону.
«Коли я говорю про формування середнього класу,
то маю на увазі те, що середня
заробітна плата в країні буде
достатньою для того, щоб
люди не виїжджали. І я вважаю, що в середньостроковій
перспективі ми це отримає-

мо. Це стимулюватиме наших
людей повертатися і працювати у себе вдома. Хочу, щоб
возз’єднувалися
українські
родини. Це великий біль, коли
батьки змушені заробляти
гроші далеко від дому, далеко від своїх дітей», — заявив
Володимир Гройсман у ефірі
телеканалу «Україна».
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ —
СТАРТ ДЛЯ ГІДНОГО
ЖИТТЯ І МІСТЯНАМ,
І СЕЛЯНАМ

Найбільше стимулів жити
і працювати в Україні має
з’являтися не лише в столиці, а й у кожному місті та селі.
Для цього Володимир Гройсман у 2014 році ініціював
та зробив своїм пріоритетом
децентралізацію — передачу повноважень, грошей
та відповідальності у міста
та села — найближче до громадян.
Вже за 5 років вона стала
найуспішнішою реформою,
яка має найбільшу підтримку
людей. І «Українська стратегія Гройсмана» продовжить
відстоювати інтереси громад
у парламенті. У програмі партії — довести реформу до кінця і закріпити результати.
Децентралізація вже створила умови для розвитку сіл
та маленьких міст. По всій
країні громади об’єднуються, щоб ставати сильнішими
разом. Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) вже
понад 900, і процес триває.
Державна підтримка регіонального розвитку збільшилася у 41,5 раза: з 0,5 млрд
грн у 2014-му до 20,75 млрд
грн у 2019 році.
Сьогодні
Володимир
Гройсман оголошує середній клас своїм наступним
пріоритетом. Він, як і обіцяв,
зміг децентралізувати Україну, а отже зможе забезпечити формування справжнього середнього класу. Тим
більше, що децентралізація
заклала для цього міцне підґрунтя.
Спроможні громади починають більше дбати про
освіту, медицину, безпеку,
рівень комунальних та адміністративних послуг, про
дороги та благоустрій. Тому
там зараз з’являються робочі місця, бо потрібні ефективні управлінці, професіонали
в усіх галузях. Там пропонують високі зарплати і достойні умови праці. Невеличкі
громади почали конкурувати
з великими містами за фахівців і кваліфікованих робітників. І це — великий стимул
для людей не полишати місце, де народився, не шукати
кращої долі у мегаполісі чи
іншій країні.
Розвиток громад — надійний фундамент для формування середнього класу
не лише у великих містах,
а скрізь по країні. А сильні
громади і розвинений середній клас — основа успішних
європейських держав і пріоритети, які забезпечують
успіх України.
«Передати повноваження
і ресурси на місця та створити в Україні справжній
середній клас — вважаю
це запорукою успіху України», — переконаний лідер
«Української стратегії» Володимир Гройсман. n
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n А ви як думаєте?

«АЛЕ Ж І ХИТРУЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ!
У РАЗІ ЧОГОСЬ СКАЖЕ:
«ВИ Ж САМІ МЕНІ ЙОГО ПОРАДИЛИ...»
Президент України Володимир Зеленський запропонував жителям Львівщини
обирати голову облдержадміністрації прямо у фейсбуці й озвучив три кандидатури.
Мовляв, ставте «лайки», хто вам більше подобається.
Чи вважаєте ви доцільними вибори на такі посади за допомогою соцмереж?
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України,
генерал-майор,
начальник Київського
військового ліцею
імені Івана Богуна
(м. Київ):
— Така пропозиція
Президента називається праймерізом. Це реально прозорий спосіб обрати достойного кандидата, але потрібно враховувати поінформованість
наших громадян і реальний доступ до
соцмереж. У містах інтернет розвинений набагато краще, ніж у віддалених
селах. Тому таке голосування не дасть
об’єктивної картини. Але цю ідею можна вважати попереднім опитуванням
жителів, адже кожна влада має прислухатися до думки народу, враховувати її
і у ключових кадрових питаннях, як–от
обрання голови обласної державної
адміністрації.
Наталія БАЛЮК,
публіцист, головний
редактор газети
«Високий замок»
(Львів):
— Але ж і хитрує
Зеленський!
Тактика
— перекласти відповідальність на львів’ян. Ще один яскравий приклад: у разі чогось — «ви ж самі
мені його порадили». Коли справді є
бажання призначити найбільш достойну кандидатуру, то проведіть відкритий
і зрозумілий усім конкурс. Як власне і
було обіцяно робити кадрові призначення під час виборчої кампанії. А так
— це звичайний популізм.
Володимир
ШЕНДИБИЛО,
заступник головного
лікаря Луцької міської
клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— Відомо, що вплив
на суспільство через
спілкування в соціальних мережах —
перевірений і дієвий засіб політиків,
керівників більшості держав. Тому
нема нічого дивного, що подібні технології все ширше застосовують і в
Україні. Можливо, з одного боку, у такий спосіб і справді хочуть визначити
рейтинг довіри людей до кожного з
трьох претендентів на посаду голови
Львівської ОДА. Але з іншого — хіба
можна вирішувати кадрові питання за
кількістю лайків завсідників фейсбуку? Судячи зі змісту коментарів, не
завжди користувачі соціальних мереж
є об’єктивними, достатньо обізнаними і толерантними. Та й далеко не всі
українці мають доступ до інтернету, а в
багатьох нема часу «зависати» у фейсбуці.
Тому звернення Володимира Зеленського «День добрий, Львівщино!
Звертаюся по допомогу» має вигляд
гри на публіку. І чому таке опитування
проводять не в усіх областях, а лише
там, де був невтішний результат на
президентських виборах? Я вважаю,
що набагато важливіше сьогодні домогтися, щоб вибори до парламенту
відбувалися за відкритими списками.

Євгенія ХАРКІВ,
громадська
активістка,
краєзнавець
(с. Скригове
Горохівського району):
— Я вважаю, що такі
питання у фейсбуці вирішувати недоречно. Треба ж знати, який
досвід у претендента, здібності, репутація, його плани. Це ж не забавка. Та й
голова облдержадміністрації — не виборна посада. Вважаю, що Зеленський
зробив необдуманий крок. Тим паче, не
всі жителі області користуються інтернетом і саме цією соцмережею.
Тарас ЧОРНОВІЛ,
український політолог,
народний депутат
кількох скликань
(м. Київ):
— Ідею проведення
суспільного праймерізу щодо призначення
на посади в державну виконавчу владу я вважаю доречною на перехідному
етапі. У майбутньому в нас не повинно
бути адміністрацій, а лише префекти.
Але таке опитування у фейсбуці, на мою
думку, є клоунадою. Ми прекрасно знаємо, як можна накручувати лайки, хто
контролюватиме саме голосування? Це
зовсім не представницький форум, а
профанація, маніпулювання суспільною
думкою.

Праймеріз чи популізм?

Віталій ТКАЧУК,
голова Волинського
осередку
ГО «Генерація
успішної дії», учитель
історії Крупівського
навчальнореабілітаційного
центру (м. Луцьк):
— Це — абсурд. Не знаю, хто поведеться на таке прохання Президента.
Голови облдержадміністрацій — це його
представники на місцях. І згідно із законом на посади їх призначати, нести за
них відповідальність повинен глава держави. А не хоче — хай ліквідовує інститут
голів ОДА.
Пропозиція Зеленського — маніпуляція громадянами, їхніми уподобаннями. Володимир Олександрович хоче
перекласти відповідальність за вибір голови облдержадміністрації на них. А це
свідчить, що він не має достойних кандидатур на Львівщині. Підтвердженням
цього є і те, що обирати керівника через
фейсбук запропонував лише мешканцям цієї області. В інших — сам призначив виконувачів обов’язків.
Людмила КИРДА,
депутат Волинської
обласної ради
(смт Маневичі):
— Те, що Президент
впроваджує нові підходи в політиці, сприймаю
лише позитивно. Віддаючи перевагу на виборах Зеленському,
люди голосували за зміни, які зможуть
покращити рівень їхнього життя. І вони
вірять, що нарешті влада повернеться
обличчям до проблем простих громадян. З іншого боку, варто було б швидше завершити ту адмінреформу, яку
розпочали: створення громад, повітів.
При цьому такої посади, як голова ОДА,
фактично не буде. Однак поки йдемо за
старою системою, це новаторство Володимира Зеленського вважаю цілком
доцільним і прийнятним. Усю виборчу
кампанію він вів через фейсбук. Тому
сьогодні, в час, коли мільйони людей
користуються соцмережами, це реально. Чому ні? Він подав три кандидатури
на вибір львів’ян, щоб вони визначилися. Ми маємо усвідомити, що все здійснюватиметься в електронному вигляді.

Я вірю, що на наступних виборах президента ми голосуватимемо за допомогою інтернету, не виходячи з дому.
Всі чекають, що наша країна змінюватиметься — нехай потрошки, але найголовніше: щоб про людей дбали.
Богдан ШИБА,
луцький міський
голова 2006—2010
років (м. Луцьк):
— Такі речі надзвичайно необ’єктивні: не
всі категорії виборців
візьмуть участь у голосуванні, у користувачів соцмереж дуже
«креативний» вибір, а сама технологія
дає можливість «накрутити» потрібний
результат. Специфічна аудиторія не
враховує думку всіх виборців, тому так
можна обирати лідера якоїсь спільноти
у фейсбуці, але не керівника виконавчої
влади області. Посада голови облдержадміністрації може бути виборною,
коли буде органом місцевого самоврядування, тобто одночасно головою
ради і виконкому. А якщо це представник держави, то він не може бути виборним, бо має представляти виконавчу
владу — Кабінет Міністрів. У крайньому
разі може бути конкурс, передбачений
чинним законодавством про державну
службу, але минулого року ці посади
вивели з переліку таких, які обираються
на конкурсній основі. Отож на ці посади
має призначати безпосередньо Президент за поданням уряду.
Діна ЛУЦИК,
мати 9 дітей
(м. КаміньКаширський):
— Я думаю, що можна спробувати і в такий
спосіб обрати голову
облдержадміністрації. У
соцмережах громадяни більш відкриті,
тож і результат буде правдивий, ніхто
не лукавитиме. Інша річ, наскільки відомі кандидати на цю посаду. Хоча знову
ж таки, коли хтось схоче «лайкнути», то
у тих же соцмережах знайде інформацію про них. Може, не дуже об’єктивну,
та все ж це не буде, як кажуть, котом у
мішку… Зрозуміло, що в інтернеті зможе проголосувати переважно лише молодь, бо вона має відповідні телефони і
тусується в соцмережах.

таке опитування
« Чому
проводять не в усіх
областях, а лише там, де
був невтішний результат на
президентських виборах?
Набагато важливіше
сьогодні домогтися, щоб
вибори до парламенту
відбувалися за відкритими
списками.

»

Петро САГАНЮК,
володимирволинський
міський голова
(м. ВолодимирВолинський):
— Посада голови
облдержадміністрації
досить серйозна і відповідальна. Тому її
має обіймати передовсім патріот України — економічно освічений, високого
інтелекту, з хорошими організаторськими здібностями. Саме ці критерії мають
слугувати підставою для того, кому надати перевагу. А яким чином це робити?
Методів — чимало, серед яких, вважаю,
не останню роль відіграють соцмережі.
Тому в цьому вбачаю більше плюсів, як
мінусів. Керівників повинен обирати народ.
Ірина ФАРІОН,
мовознавець,
народний депутат
України VІІ скликання
(м. Львів):
— Це вже на грані
фантастики! Може б, він
взагалі зайшов у віртуальну реальність і створив би там собі
окрему посаду. Це якраз відповідало
б його світогляду і світогляду тих, хто
до нього прилип як «зеленка» на побиті колінця підлітків, які привели його до
влади. Така пропозиція означає, що
він розписався у власній безпорадності. Бо коли Президент не знає, кого він
має призначити на місця, то він не знає,
чому він ним став.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Василь УЛІЦЬКИЙ, Кость ГАРБАРЧУК,
Євгенія СОМОВА, Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Людмила ВЛАСЮК, Олег КРИШТОФ.
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Щоб у селі стати справжнім господарем, герої цієї публікації багато вчилися
у батьків, дідів і бабусь, працювали за кордоном. Тепер умілість та завзятість,
із якими хазяйнує молода сім’я, приємно дивують всіх. А духовним
надбанням, яке прикрашає їхню оселю, є створені Павлом Мізернюком образи
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

НАРЕЧЕНУ НАБАЧИВ У… КОЛИСЦІ

Цієї весни Павло та Олена відзначили 5-ту річницю свого знайомства,
а в Михлині, що на Горохівщині, ідилія
Мізернюків вражає здалеку новою
хатою, навколо якої — квітники, молодий сад, вулики… Свій райський
куточок подружжя від першої цеглини до останньої створило власними
руками.
Павлова батьківщина — Михлин.
Дев’ять років тому парубком узявся
будувати дім для своєї майбутньої
сім’ї біля старенької прабабусиної
хати. Пам’ятає, як десятирічним
хлопчиною зазирав на сусідське подвір’я, де і його батьки відзначали
хрестини Оленки, якій гості приділяли багато уваги. «Навіщо їй стільки
пелюшок?» — думав хлопець.
Йшли роки, діти підростали.
Оленка зростала в Журавниках.
Павло після школи працював спершу в Луцьку, потім — за кордоном.
На дівчину почав задивлятися, коли
їй було вісімнадцять. Гостюючи в бабусі, запитала хлопця, як оформити документи за кордон. Розказав,
допоміг, разом поїхали в Білорусь.
Він — збирати малину, вона — рвати
вишні. Та їхні дороги тоді розійшлися.
… І БАТЬКО ВІДРАЗУ
ПІШОВ СВАТАТИ

Через півтора місяця кохання
звело їх у Михлині. Після заробітків Павло напросився до Олени «на
каву», а через день-два запросив
дівчину до своїх батьків. Скромна
гостя дуже сподобалася Мізернюкам-старшим. Василь Іванович (нині
покійний) після цього знайомства
пішов сватати наречену. Казав, що
з дружиною Тетяною побачили: дівчина працьовита. Йшло до весілля.
А щоб Олена не дісталася іншому,
забрали її до себе.
Через рік, на Великдень, молодята
перейшли у свою хату, ще трохи погосподарювали. А 25 грудня одружилися.

Блаватна. — Метка, як білка, нарівні
з чоловіком запрягає коня, доїть корів, вправно орудує вилами в полі й
кочергою біля печі, змурованої чоловіком, дивуючи поважних сільських
господинь гарним, як сонечко, хлібом.
Павло навчився готувати ще підлітком. Коли батьки йшли на роботу,
хлопець гостював у ровесниці-сусідки Яніни Онищук — теперішньої
старости села. Із 7-го класу вони разом возили на ринок в Луцьк качки,
кури, молоко, яйця, сметану. Так заробляли гроші для шкільних потреб.
Це Яна навчила друга куховарити.
Рік тому на заробітки поїхала
Олена, а кулінар-самоучка самотужки спробував варити сир. Ніхто
й не сумнівався, що цей сміливий
експеримент у беручкого до роботи
чоловіка закінчиться успішно. Поживний домашній продукт тепер нарозхват у постійних клієнтів на луцькому ринку.
Рецептом користується не інтернетівським, а перевіреним — Оленчиної бабусі Ганни.

Із трирічним первістком Андрійком мешкають поки що в одній кімнаті та кухні. Ремонт нової оселі

РОБОТА В ОБОХ ГОРИТЬ У РУКАХ

Мені було трохи дивно чути, що
в цій сім’ї однаково смачно готують

створенням кожного образу-мрії Павло неодмінно
« Перед
просить благословення у священника, а вже потому, після
роботи у дворі, вишиває святиню. Навіть на заробітках
у Польщі, має із собою все для рукоділля.
призупинили і стали будувати літню
кухню, комору, а найперше — чималий хлів, де тепер розводять нутрії,
різну домашню птицю, доглядають
шестеро свиней, бичка, телицю й
трьох корів. Молока достатньо, щоб
виготовляти смачнющий сир.

»

і дружина, і чоловік.
— Олена, яка закінчила кулінарне
училище, так швидко робить голубці — оком не змигнеш, а каструля
вже повна, — розповідала ініціатор
цієї публікації, директор Михлинської ЗОШ І — ІІ ступенів Валентина

Павло успадкував від батька талант господаря, а від мами — вміння… вишивати. Далебі не кожна
жінка чи дівчина похвалиться цим хистом, а далеко не делікатні від сільської чоловічої роботи Павлові руки
голкою володіють віртуозно. Потрібні для цього терплячість, відчуття гармонії кольорів помітив у собі
в 13 літ. Тоді взяти полотно в руки
і вимережити на ньому бодай один
хрестик закортіло настільки, що, залишившись сам удома, відрізав кусень білосніжної тканини, яку вишивала мама.
Перші візерунчасті серветки чоловіка Олена береже, а в єдиній
наразі світлиці подружжя важко відвести очі від вишитих Павлом ікон.
Вони — на всіх стінах. У такій оселі
не те що не посваришся, навіть думки поганої до себе не підпустиш.
Образ умілець вишиває менше
тижня. Сам шукає ескізи, підбирає
кольори ниток, експериментує з їхньою гамою. Перед створенням кожного образу-мрії неодмінно просить
благословення у священника, а вже
потому, після роботи у дворі, вишиває святиню. Навіть на заробітках
у Польщі має із собою все для рукоділля.
Тепер у селі — гаряча пора, а пан
Павло попри те, що хоче якнайшвидше закінчити ремонт в інших
хатніх кімнатах, ще й викласти бруківкою подвір’я, встановити навколо обійстя нову загорожу, вже живе
благословенням завершити вишивати ікону Божої Матері Казанської.
Талановитий хлібороб вірить, що всі
мрії щасливої сім’ї неодмінно здійсняться. n
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Кому
Володимир
Івасюк
присвятив
«Червону руту»?

Фото inlviv.in.ua.

с. 3—4

Коханню будь-який
зріст підвладний!

Читайте у червневому номері нашого місячника

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»

»

Фото з сімейного архіву МАРУЩАКІВ.

ніхто

Чи актуальні
ьогодні поради,
сьогодні
кі давали
які
езаміжнім
незаміжнім
100
00 років
в
ому?
тому?

Чому Потап
і Настя
приховували
свою любов?

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ Лі
Ліна і ВВолодимир М
Марущаки із
і села Лішня
Лі

Демидівського району, що на Рівненщині, — пара, яка зустрілась
за не зовсім звичних обставин. Вони ще й зростом своїм вирізняються
з-поміж інших: жінка значно вища за чоловіка. Хоч, як самі кажуть,
на це вони ніколи не зважали, бо головне — їхнє кохання

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Те, що бажали мільйони українців, дивлячись на
цей співочий дует, – здійснилося: тепер вони чоловік і дружина. І можуть не
приховувати свої почуття. І не треба для цього розпускати чутки про роман
Насті Каменських з Олегом Винником. Навіть мама Олексія Потапенка (таке
справжнє ім’я співака і шоумена) тепер не нахвалиться новою невісткою: «У
неї – красива душа». Але їхня дорога одне до одного була непростою…
с. 5—7

»

Передплатіть –
не пошкодуєте!
Усього 6,5 гривні
на місяць.

с. 9—11
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Нововолинський сирієць розповів
чимало фактів про наших високопосадовців, котрі використовували війну для
самореклами й отримання високих посад. Вони їхали з Хасановими «брониками», касками на передову, там фотографувалися й скидали це в соцмережу.
— Я людина віруюча й категорично
цього не сприймаю. Так не можна робити, — висловлює свою думку співрозмовник. — Жодного разу про своє
волонтерство (на Сході був десятки
разів) чи про благодійні кроки (чимало
бронежилетів та іншого дарував) ніде
не писав. Ніколи не афішував, що допомагав — це моя категорична позиція. Ти
не робиш це для когось, а для себе, для
своїх дітей. Але коли приходила мама чи
дружина, крізь сльози радості дякувала, що наше спорядження врятувало їхньому сину чи чоловіку життя — це була
найбільша подяка й похвала.
«КОЛИ ЗВУЧИТЬ НАШ ГІМН —
ТРЕБА ВСТАВАТИ. ТО — СВЯТЕ…»

Головне кредо іноземця: «Найперше – треба завжди
бути людиною».

«Моя сім’я — моє життя», — каже Хасан Бадран.

ЯК СИРІЄЦЬ СТАВ
УКРАЇНЦЕМ-ПАТРІОТОМ
36-річний Хасан Бадран своєю батьківщиною вважає нашу державу,
найкращу, на його думку, в світі
Алла ЛІСОВА

ДИТЯЧА МРІЯ ПРИВЕЛА
В УКРАЇНУ

Народився Хасан у Дамаску в багатодітній родині. Успішно закінчив
дванадцятирічку. Попри те, що батько
був високопоставленим чиновником
й хлопець ще з дитячих літ мріяв про
фах стоматолога, здійснитись цьому
не судилося. Півроку вчився в юридичній академії. До слова, в Сирії на основі
оцінок, здобутих у школі, продовжують
навчання в різних вишах. Але оскільки
наміру стати зубним лікарем не полишав, то рідні відправили сина за кордон.
Він навчався спочатку у Франції
на стоматологічному факультеті медінституту, але недовго. Друзі, котрі поїхали в Одесу, постійно телефонували,
розповідали, як добре в Україні, пропонували приєднатися до них. Невдовзі
переїхав. Спочатку був на підготовчому
відділенні, де глибше опановував російську мову, згодом — на стоматологічному факультеті медінституту. Першого
року, каже, було складно адаптуватися
до українських реалій. Вражав низький
рівень життя більшості наших сімей.
Навчання в інституті Хасан поєднував
із роботою на ринку «Сьомий кілометр».
Мав хороший заробіток. Одружився
на одеситці. Щоб підвищити кваліфікацію, Хасан Бадран переводиться в Полтаву, в медичну академію. Дружина здобувала фах зубного техніка. У 2004-му
народився син. Подружжя придбало дім,
життя налагоджувалося. Але в цей час
трагічно гине дружина. Хасан із сином
переїжджає до Києва, де, отримавши
диплом стоматолога, ним так і не скористався. Три роки працював у Сирійському посольстві, де відповідав за студентів, котрі приїхали в Україну. Заснував

власний бізнес, пов’язаний із «секонд
хендом». Познайомився з волинянкою,
яка підпрацьовувала в його фірмі, навчаючись у педагогічному університеті імені
Драгоманова. Так завдяки білявці Олені
невгамовний Хасан опинився на Волині.
ПРОМІНЯВ СТОЛИЦЮ
НА НОВОВОЛИНСЬК

У 2009-му він уперше приїхав у шахтарське місто. Саме тоді й зустрівся
з підприємцем Валерієм Курстаком,
якого зараз жителі більше знають як волонтера й депутата обласної ради.
А коли у 2012-му вирішили з Оленою пе-

духу я — українець.
« —ТомуПо розумію
одне: або ти
любиш Україну, або — ні, —
щиро й дещо піднесено каже
сирієць.

»

реїхати сюди жити, то почали спілкуватися ще тісніше.
— Дружимо ми вже десять літ, попри
різницю у віці, — каже 36-річний Хасан,
якому ставила питання лише українською мовою і на яку він часто сам переходив. — Без перебільшення скажу:
це однозначно спонукало мене прийняти рішення поміняти столицю на Нововолинськ. Валєра завжди і в усьому
допоможе, цей безвідмовний чоловік
знаходить відповіді на всі мої питання.
Та найбільше ми з ним зріднилися після
подій на Майдані та на Сході України.
Курстак допоміг Хасану організувати
в Нововолинську маленький бізнес —
так сирієць відкрив магазинчик із «секондом», більярдний зал. Згодом почав
займатися меблями. З початком війни
доставляв обладнання для військових.

Маючи вроджене загострене почуття
справедливості, Хасан під час Революції
гідності був на Майдані.
— Коли до мене вперше звернувся
Курстак із запитанням, чи будемо допомагати військовим, я відповів коротко:
«Допомагаємо!» Відтоді в нас почалася
нова, волонтерська сторінка життя, —
емоційно перегортає прожите й пережите мій співрозмовник. — Доводилося
багато працювати, шукаючи бронежилети, які вимолювали для наших хлопців їхні рідні. Ми їздили по заводах. Потім почали домовлятися за кордоном,
де я мав знайомих, про каски, притому
такі, які поставляли натовським солдатам (на ту пору їх ніяких не було в Україні), берці та інше необхідне спорядження
для тих, хто був на передовій. Те, що рятувало життя…
МАТЕРІ ДЯКУВАЛИ КРІЗЬ
СЛЬОЗИ — І ЦЕ НАЙБІЛЬША
ПОХВАЛА

У той час поширювалося багато різної інформації, навіть спекулятивної.
І хоч було чимало неприємних моментів,
їх у розповіді Хасан не обминув:
— Знаходилися такі, які казали, що
ми продаємо браковані бронежилети,
які збираємо нібито десь у підвалах, —
розповів Хасан. — Але це неправда —
життя підтвердило: у нас були всі сертифікати на цей товар. Крім того, ми їх
постійно «обстрілювали» на полігоні. Бували й на Ворзелі (науково–виробнича
база, яка працювала на МЗС), дивилися,
які там. Вони були важкі, некомфортні,
заважали рухам. Я жив в умовах війни,
тож знав, якими вони мають бути. Тоді
за кордоном домовлялися про натовські бронежилети, а пластини ставили й
повністю доукомплектовували вже тут. І,
до речі, виходило значно дешевше.

— Моя дружина — то моя сім’я, —
не раз повторював у бесіді Хасан. Він
гордий тим, що Олена завжди схвалювала те, що робив чоловік. Вона підтримала також відкриття (чи не вперше
в Україні) пункту збору необхідних речей
для наших солдатів. Оскільки щотижня доводилося доставляти на передову
те, що жертвували співвітчизники, купили бус. Довозили ним також комплекти
медикаментів, які отримували з інших
країн.
— Я за характером людина небайдужа і вольова, — каже Хасан. — Навіть
коли моя велика родина (їхній старовинний рід нараховує кілька тисяч чоловік)
не дуже схвально поставилась до обрання постійного місця проживання,
але я зумів їх переконати, що це правильне рішення. І хоч рідні не приїжджали в Україну, Хасан постійно підтримує
з ними зв’язок телефоном. До слова,
один із його братів працює нейрохірургом у Лондоні.
Хасан негативно ставиться до пиятики, каже, що в мусульман вживати спиртне, та ще й у великих дозах, — це ганьба.
Розповів ще такий епізод. У його
більярдному залі встановлено радіоприймач. Дивувався, коли опівночі
звучить Гімн України, а відвідувачі, які
затрималися, продовжують грати, ніхто на це не реагує, не встає. Тоді він
став робити так: щойно звучить «Ще
не вмерла…» він вимикає світло, і всі завмирають.
— По духу я — українець. Тому розумію одне: або ти любиш Україну,
або — ні, — щиро й дещо піднесено каже
сирієць, який вважає нашу країну й Нововолинськ рідним домом. — Україна —
справжній рай, я хочу тут жити і хочу,
щоб тут жили мої діти.
Їх у Хасана Бадрана — четверо. Троє
з них навчаються у 4-й школі Нововолинська: Мухамед-Руслан закінчив 7-й
клас, Ахмет-Карім — 2-й, Каміла — 1-й.
Нещодавно відсвяткували рік наймолодшому Султану–Аміру. Про виховання
дітей міркує так: до 7 літ треба поводитися з ними ласкаво, до 15 — жорсткіше,
а пізніше — стати другом, бо змінювати
щось запізно.
Зачепили в розмові й те, що для
представників арабського світу є святими віра й традиції. Його дружина прийняла мусульманство. Буваючи в Луцьку, заходять у мінімечеть, а на великі
свята їздять у Київ. Але відразу уточнює:
— Найперше треба бути людиною,
завжди поступати гідно й справедливо,
у такому дусі наставляю і своїх дітей. n

»
Фото unian.net.

Чому Потап і Настя
приховували свою любов?

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

А ТОНЕНЬКА НИТКА,
ЯК БАРВІНОК В’ЄТЬСЯ

Олена, Павло і Андрійко Мізернюки у світлиці біля вишитих господарем святинь.
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n Цікавий співрозмовник

n Знай наших!

Душа Олени і Павла Мізернюків –
вишиті чоловіком ікони,
а її бренд – смачний сир

www.volyn.com.ua

Коханню
будь-який зріст
підвладний:
доведено подружжям
Марущаків!
А на сайті volyn.com.ua — ще більше неймовірних історій!

Тушки мертвих курей валялися на вулицях села Мокрець Турійського району. Під час їх перевезення в автівки
відкрився причіп. Мешканці викликали поліцейських, котрі за фактом
забруднення проїжджої частини склали протокол про адміністративне правопорушення, який скерували до суду та змусили винних усе
прибрати.

У селі Козин Рожищенського району провели в
останню путь військовослужбовця Володимира
Миколайчука. Чоловік помер 14 червня у госпіталі поблизу
Одеси. Завершили чин похорону пострілами військових на честь,
шану і незабутню пам’ять про воїна.
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n Міжнародна співпраця

Фото Сергія НАУМУКА.

Вартові часу: українці та поляки
відновлюватимуть середньовічні вежі
Вони реалізують проєкт «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток
історико-культурної спадщини Луцька та Любліна»
Згадані міста-партнери
виграли грант, який
фінансують за програмою
транскордонного
співробітництва «Польща —
Білорусь — Україна — 2014–
2020». Заявку на отримання
грантових коштів подала
українська сторона.
Із 1,67 мільйона євро
для Луцька передбачено
1,15 мільйона, для
Любліна — 527 тисяч. Кожне
місто з власного бюджету
виділить 10 відсотків суми.
З боку Луцька цей внесок
становитиме 115 тисяч
євро (3,5 мільйона
гривень). 90 відсотків,
або 1,03 мільйона євро,
заплатить ЄС
Сергій НАУМУК

а Волині за ці гроші заплановано відновити вежу Чорторийських, частково відбудувати
втрачену ділянку валу та реставрувати підземелля костелу єзуїтів площею
215 квадратних метрів. Люблін має
свої плани: відновити Готичну вежу
та виготовити макет Старого міста
розміром 2 на 2 метри.
— Це дуже важливий, з точки зору
історичної спадщини Любліна, об’єкт.
Здавалося б, непримітна, але найкраще збережена частина міських
середньовічних укріплень, — вважає люблінський міський консерватор пам’яток Губерт Манцік. — Вежа
постала на переломі XV–XVI століть,
коли розбудовували укріплення через
поширення вогнепальної зброї. Вона
висунена перед мури, щоб мати змогу обстрілювати нападників уздовж
рову. Подібних башт в місті було кілька, але збереглася тільки одна, і тому
це унікальна пам’ятка.
У рамках проєкту міська влада Любліна планує відреставрувати споруду та зробити підсвітку. Готична вежа
на відміну від вежі Чорторийських має
відкритий внутрішній бік, тож журналістів цікавило, чи будуть її склити.
Але пан Манцік вважає, що такого
робити не варто, бо цим зіпсують автентику. Він поіронізував, що 500 ро-

Н

Готична вежа (зверху) і вежа
Чорторийських схожі, хоча між ними –
більш як 200 кілометрів.

Під час прес-конференції Олег Парфенюк, Агата Патолета, Артур Шимчик, Вікторія
Гомонець, Кшиштоф Лонтка та Губерт Манцік (зліва направо) висловили впевненість,
що проєкт матиме велике значення для розвитку туризму.

ків тому не будували башт, засклених
з одного боку.
Подібні ініціативи — не новина
для Любліна, твердить керівник відділу неінвестиційних проєктів міської
управи Любліна Кшиштоф Лонтка. Він
працює з багатьма українськими містами і каже, що нині Луцьк є лідером
з отримання європейських грантів.
Обласний центр Волині вирізняється кількістю проєктів та одержаних

Луцьк є лідером
« Нині
з отримання європейських
грантів. Обласний центр
Волині вирізняється
кількістю проєктів
та одержаних коштів. Та й
внутрішня організація,
за словами пана Лонтки,
на значно вищому рівні,
аніж в інших містах
країни.

»

коштів. Та й внутрішня організація,
за словами пана Лонтки, на значно
вищому рівні, аніж в інших містах країни.
Начальник управління міжнародного співробітництва та проєктної
діяльності Луцької міської ради Вікторія Гомонець зазначила, що Луцьк
реалізував з Любліном кілька спільних
грантових програм у різних сферах,
і наголосила, що обидві середньовічні
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вежі — символ війни — тепер використовуватимуть для мирних цілей.
Натомість менеджер проєкту Олег
Парфенюк повідомив, що вже завершено збір усіх необхідних для фінансування документів і оголошено тендер на виконавця робіт.
— Реставрація пам’яток є певним
ключем до цілі, — каже заступник
мера Любліна Артур Шимчик. — Але
головне завдання — те, щоб жителі Любліна та Луцька бачили користь
від єднання. Показуємо, що маємо
і подібні проблеми щодо збереження
пам’яток, і певне спільне історичне
минуле. Нам дуже залежить на привабленні туристів і з Польщі, і з України.
Туризм насправді є важливою галуззю для Любліна. Адже на гостях
заробляє готельна, гастрономічна,
екскурсійна сфера. За словами керівника сектору туризму міської управи
Любліна Агати Патолети, щороку чисельність гостей зростає на 20 відсотків. У першу чергу завдяки величезній
кількості культурних імпрез. Дослідження підтверджують, що це головна причина приїздів до міста над Бистрицею. За останні 10–15 років воно
настільки змінилося, що управлінці
змушені боротися зі стереотипами
(мовляв, уже були там і все бачили)
і доводити, що місто вже не те, яким
було раніше.
— Люблін входить у трійку найкращих польських міст для короткотривалого перебування, — каже пані Агата
Патолета. — Щороку наші готелі, пансіонати, хостели приймають 600 ти-

А

ГОРОХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
запрошує на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
на базі 9 та 11 класів за спеціальностями:
PТехнологія виробництва та переробки продукції
тваринництва;
PОблік та оподаткування;
PФінанси, банківська справа та страхування;
PАгрономія (виробництво і переробка продукції
рослинництва);
PАгрономія (організація і технологія ведення фермерського господарства);
PПідприємництво, торгівля та біржова діяльність.
На базі 9 кл. вступні іспити з української мови

(диктант) та математики або історії України (усно).
На базі 11 кл. — на основі сертифікатів 3HO (українська мова та література; математика або біологія чи
історія України). Набір проводиться на денну та заочну форми навчання.
Прийом документів: 9 клас — з 1 по 13 липня;
11 клас — з 10 по 29 липня.
Запрошуємо на навчання випускників ПТУ за спорідненими спеціальностями (без сертифікатів ЗНО).
Ліцензія МОНУ ЛВ № 000307.
45700, Волинська обл., м. Горохів,
вул. Студентська, 8, тел. (03379) 2–13–78
www.gklnau.at.ua

сяч осіб (окрім тих, що приїжджають
на один день або зупиняються у знайомих, родичів чи нелегальних нічліжках). Вважаємо, що загалом це більше мільйона осіб.
Найкраще про туристичні перспективи свідчить бізнес: нині у Любліні
споруджують п’ять нових готелів. Тож
відновлена Готична вежа стане однією
з екскурсійних родзинок тамтешнього
Старого міста.
Луцьк та Люблін поєднують
не тільки дві вежі, відновлення яких
є лише однією з небагатьох спільних
сторінок у співпраці партнерів. Про
інше дійство, що відбулося в рамках
проєкту, — Фестиваль люблінських
легенд — та про участь у ньому луцького театру «ГаРмИдЕр» розповімо
найближчим часом. n

n Пряма мова
Андрій ПІОНТКОВСЬКИЙ, російський
політолог, опозиційний до режиму, публіцист,
математик, про феномен Володимира
Зеленського:

«

Путіну за 20 років не вдалося розставити
на ключові державні пости стільки правильних
пацанів зі свого кооперативу «Озеро», скільки
Зеленському за 20 днів –
з кооперативу «Квартал-95».
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n Професіонали
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

власного городу, чудова природа, гарні люди і робота, вважай, під боком. Валентина Іванівна викладає фізкультуру в
місцевій школі, й до Любешова
автівкою в спортшколу добирається швидше, аніж колеги
у Києві, які мордуються у заторах. Борисюки давно довели,
що можна жити в селі — й заявити про себе на весь світ.
РОДОНАЧАЛЬНИЦЯ
ТРЕНЕРСЬКОЇ ДИНАСТІЇ

Директора Любешівської ДЮСШ Валентину Борисюк
ми застали не в кабінеті.

Для юних спортсменів Валентина Іванівна є не просто тренером,
а справжнім авторитетом.

«МРІЮ, ЩОБ ДІТИ ХОДИЛИ У СПОРТШКОЛИ,
А НЕ В ІНКЛЮЗИВНІ ЦЕНТРИ»
Любешівська ДЮСШ,
яку очолює заслужений
працівник фізичної
культури і спорту
Валентина Борисюк,
відома не тільки в
Україні, а й за її межами
вагомими досягненнями
здібних вихованців і
талановитих тренерів.
У чому секрет цієї «кузні
чемпіонів»
і як вдалося зробити цей
край найспортивнішим
на Волині?
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ХОЧЕТЕ, ЩОБ ДИТИНА
БУЛА ЗДОРОВОЮ —
ВІДДАЙТЕ
ДО БОРИСЮКІВ»

Знаменита
спортшкола
«тулиться» в одній кімнатці,
де тісно від нагород, де кубків — попід самісіньку стелю.
Валентина Іванівна відсутністю окремого кабінету не переймається. Їй болить інше:
ставлення до фізкультури й
спорту на державному рівні. У
тому ж будинку, по сусідству,
знаходиться Інклюзивно–ресурсний центр для дітей з інвалідністю. Коли проходили
повз, Валентина Іванівна з
гіркотою сказала:
— Болить душа. Якби ж у
нас дбали, щоб майбутні батьки були здоровими, сильними, то менше народжувалося
б хворих малюків. Мрію, аби
діти відвідували спортшколи,
а не інклюзивні центри. А в
Україні чомусь ніби спеціально школярів звільняють від
фізкультури на основі проби
Руф’є — тесту, запровадженого дилетантами — учні мало
рухаються, і через це виникають серйозні проблеми.
Коли сама пані Валентина
була малою і лікарі виявили у
неї негаразди із серцем, батькові порадили віддати доньку
у спортивну секцію. Спочатку
ходила з–під палки, а далі так
захопилася, що коли у 7–му
класі зламала лижі, то страшенно переживала, аби не
вигнали.
— А тренер, довідавшись,
у чому справа, обняв мене і

Шлях до майбутніх перемог – праця і наполегливість.

промовив: «Я дам тобі ще кращі лижі, ти тільки старайся».
Цей урок назавжди закарбувався у серці, і до своїх вихованців я ставлюся так само.
Часто тепер і любешівські лікарі рекомендують батькам
спортшколу, кажуть: «Хочете,
щоб дитина була здоровою
— віддайте до Борисюків». І
на собі, і на прикладі багатьох
вихованців переконалася, як
важливо грамотно підібрати
фізичні навантаження, зацікавити, заохотити, щоб тренування були в радість. А якщо є
характер, то і з фізично слабкої доньки чи сина може вирости чемпіон, — каже Валентина Борисюк.
Змалку вона мріяла працювати з дітьми, тож пішла
у педучилище. Та захворіла
мама, навчання довелося залишити. А згодом, після смерті найдорожчої людини, дівчина вступила у Чебоксарський
технікум зв’язку. Захоплення
лижами й ковзанами привело у великий спорт. Успішно
виступала на змаганнях з легкої атлетики, стала майстром
спорту, а у 1980 році — першою чемпіонкою СРСР серед
жінок зі спортивної ходьби.
Як же перспективна спортсменка, уродженка Чебоксар,
опинилася у поліській глибинці? У село Залаззя Любешівського району Валентину

Іванівну привело кохання. Під
час змагань познайомилася
з юнаком із Волині — Степаном Борисюком, майбутнім
тренером — і зрозуміла, що з
ним — хоч на край землі.
МОЖНА ЖИТИ В СЕЛІ —
Й ЗАЯВИТИ ПРО СЕБЕ
НА ВЕСЬ СВІТ

— Коли одружилися, у
Степана важко захворіла
мама і він сказав: «Їдемо у
Залаззя». Я навіть спробувала влаштуватися тут у районі

каток, щоб поставити дітей на
ковзани. І як невдовзі спільно раділи призовому місцю
на всеукраїнській спартакіаді
школярів із цього виду спорту.
— Спочатку люди в селі
казали: «І що з теї фізкультури?» Тож, плануючи масові
змагання з легкої атлетики,
я оголошувала, що переможець отримає у подарунок
кришталеву вазу — на той час
великий дефіцит. А згодом,
коли наші вихованці почали
їздити на серйозні чемпіо-

запитання, чи не шкодує, що назавжди осіли
« Нав Залаззі,
трохи образилася. Мовляв, подруги зі
столиці приїздять у гості й заздрять: свій дім, сад,
свіжі помідори із власного городу, чудова природа,
гарні люди і робота, вважай, під боком.

»

інженером–зв’язківцем, але
без спорту життя не уявляла.
Тому й вступила до Луцького
педінституту на фізкультурний факультет. Зі своєю свекрухою прожили під одним
дахом 13 років — і жодного
разу не посварилися. Наша
мама дуже мудра і добра, їй —
85, і я багато в неї навчилася,
— розповідає пані Валентина.
Згадує, як вони з чоловіком починали прихиляти до
спорту своїх односельчан, як
узимку «агітували» колгоспне
начальство допомогти залити

нати, на збори, то ставлення
змінилося. Якось прийшла у
школу бабуся просто з поля,
босоніж, і почала зі мною сваритися, що її внучку не включили в команду. І, до речі, та
дівчинка згодом справді стала відомою спортсменкою,
— усміхається Валентина Іванівна.
На запитання, чи не шкодує, що назавжди осіли в
Залаззі, трохи образилася.
Мовляв, подруги зі столиці
приїздять у гості й заздрять:
свій дім, сад, свіжі помідори із

Дорогою батьків пішли й
діти. Син Олександр — майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий
призер Чемпіонату Європи
та багаторазовий чемпіон
України. Донька Олена —
кандидат у майстри спорту, багаторазова чемпіонка
України з бігу на 1500 та 3000
м. Обоє закінчили юридичний
факультет, але спорт не відпустив, нині працюють тренерами і досягають чудових
результатів, як батько Степан
Юхимович, заслужений тренер і заслужений працівник
фізичної культури, і мама,
яка теж удостоєна високого
звання.
Нещодавно колеги й колишні вихованці вітали Валентину Борисюк із професійним
ювілеєм — 20 років тому вона
очолила ДЮСШ. Згадували,
як раділи, коли пробилися у
2000–му на Олімпійські ігри
у Сіднеї, як виборювали призові місця на Чемпіонатах
світу та Європи, на Всесвітній універсіаді в Пальма-де–
Майорці в Іспанії, у Дитячих
Олімпійських іграх у Буенос–
Айресі… П’ятий рік Любешівська ДЮСШ є найкращою в
Україні за досягненнями із
легкої атлетики, тут виховали
5 майстрів спорту міжнародного класу…
Утім, Валентина Іванівна дбає не тільки про високі
спортивні досягнення, а й про
масовий фізкультурний рух у
громаді, організацію змагань
серед дорослих і дітей. З гордістю показувала нам чудовий стадіон у селищі, хвалилася, що все більше батьків
заохочують своїх синів і дочок
до занять спортом. У спекотну пору проводять тренування в холодку, в парку, а потім
усі поспішають до річки, хто
не вміє плавати — навчають.
Із вдячністю розповідала Валентина Борисюк і про керівників навчальних закладів,
сільських учителів фізкультури, які є її однодумцями.
— У нас не тільки у Залаззі спорт — на висоті, а й
в Люб’язі, і в Бірках, і в інших
селах. Був випадок, коли директор В’язівненської гімназії, вітаючи дитину, яка
перемогла у змаганнях, із
власного гаманця преміював її. Шестеро вихованців
спортшколи отримують зарплату від облдержадміністрації як спортсмени–інструктори, ще двоє мають стипендію
від Любешівської ОТГ. Хотілося б, аби й на державному
рівні більше дбали про дитячі
спортивні школи, адже зараз
тренери одержують копійки.
Обурює, що в Луцькому районі ДЮСШ взагалі закрили.
Такий підхід — це гріх перед
юним поколінням, — наголосила наша співрозмовниця,
яка життя присвятила дітям і
спорту. n
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Вітаємо!
Чарівної пори, на Зелені свята, відсвяткували золоте весілля найкращі батьки, жителі села Сергіївка Горохівського
району
Вікторія Іванівна
та
Павло Іванович
МАНЗІЇ.
Багато літ минуло з того часу, як у вашому житті цвіла весна. Стільки прожито і пережито разом, скроні
побілила сивина… За руки робочі, за хліб на столі, за вашу турботу
про нас, сьогодні ми щиро вітаємо вас.
Нехай роки подружнього життя
Пливуть і далі тихою рікою.
Ми зичимо вам здоров’я і добра,
Любові, радості й спокою.
З повагою та любов’ю
дочка, сини, зять, невістки, внуки, правнучка.
Сьогодні 60-річний ювілей відзначає любляча дружина, мама, бабуся, сестра
Людмила Миколаївна
ТИМЧУК,
жителька села Брани Горохівського району.
Бажаємо щастя, здоров’я і довгого віку. Хай Господь
дарує тобі благодать за підтримку і любов до нас, Матінка Божа оберігає за милосердя
і душевність, ангел-охоронець буде
завжди поряд.
60 — не привід для печалі,
60 — то дата золота.
Хай до ста, а може ще і дала,
Йдуть, не озираючись, літа.
З повагою
чоловік Ярослав, дочка Надія, син Микола
з сім’ями, сестра Євгенія із сім’єю з Луцька.
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Фермерське господарство запрошує
чоловіків та жінок на польові роботи.
Оплата висока.
Тел. 0984050020.
ПОСП ім. Шевченка
Горохівського району
реалізує
техніку, яка була у використанні
та знаходиться в ідеальному робочому стані:
зерновий комбайн «Славутич» КЗС-9-1 (2 шт.),
2015 р. в., 650 мотогодин, із підбирачами, візками
із жаткою, вартістю 880 000 грн за одиницю; сівалки
зернові + С. З. -5,4-2004, 2005 р. в. (2 шт.) — вартістю 80 000 грн за одиницю.

Тел. 067 3328261.

www.volyn.com.ua

Цей

День Гітлерівці втратили
в історії
червня

24

зо три танки,
а червоні – до 70

24 червня 1941 року відбувся бій біля
Війниці нині Локачинського району
Ярослав ЦАРУК,
краєзнавець

Фото lokachi.rayon.in.ua.

адвечір 23 червня німецькі частини дійшли до цього села.
За оцінками фахівців, у них
було майже 500 танків Т-IV та близько
півтори тисячі Т-ІІІ. Вранці ця армада
рушила вперед.
Тільки-но відійшовши від Війниці,
німці побачили, що з Холопичівського
лісу один за другим виповзають танки
Червоної армії. Гітлерівці зупинились,
кілька разів стрельнули і відступили
назад в село, звільняючи простір для
своєї артилерії та літаків. Ті кинулись
бомбити ворожі позиції і розстрілювати з кулеметів усе, що рухалось
на землі. Бійня тривала до обіду. Коли
вже здавалося, що все було розгромлене, вперед пішли німецькі танки,
а за ними — піхота. Опору майже
не було.

Н

в Холопичівському
« Дорога
лісі була забита
спаленими, розбитими
і просто залишеними
танками червоних.

»

Дорога в Холопичівському лісі
була забита спаленими, розбитими
і просто залишеними танками червоних. Як стверджують очевидці, всього — до 50–70 машин. Німці втратили
лише 1–3 танки. Жоден з опитаних
свідків не повідомив про більшу кількість.
Дуже дивна трактовка деяких теперішніх «оповідачів» про той бій.
Вони пишуть, що тоді був убитий
командир 22-го мехкорпусу і поранений командир 19-ї танкової дивізії. А ось щодо сил Червоної армії
під Війницею, то було, мовляв, лише
45 легких танків Т-26 і 10 бронемашин. Хоча у танковій дивізії налічува-

Німецькі солдати сфотографували підбиту
техніку в Холопичівському лісі.

ли до 370 танків. Виходить, командир
дивізії наступав на німців без танків?
Чи командир мехкорпусу?
Командир 19-ї танкової дивізії
генерал-майор Кузьма Семенченко залишився живий. Незважаючи
на втрати, за затримку німців на один
день йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Житель Холопичів Іван Гись був
призваний на збори, які проходив
біля Володимира-Волинського в Когильному. Разом із частиною відступав через рідне село. Йшов повз свою
хату, де жили дружина, діти, батьки.
Не витримав чоловік: кинув гвинтівку у жито і зайшов у дім. Це побачив
офіцер-політрук, під пістолетом вивів його надвір та розстріляв на очах
у сім’ї і солдатів як дезертира. Відійшовши від села, ті вояки вбили офіцера, сказавши, мовляв, ти нас усіх так
розстріляєш. А самі розбіглися.
Уже після того, як гітлерівці пішли
вперед на Луцьк і далі, німецькі спеціалісти і фольксдойчі збирали уцілілі танки Червоної Армії, сортували
і своїм ходом відправляли на місця
збору. n

ПП БУРМАКА Н. П.
22, 29 червня та 6 липня
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) 75G11G75, 20G05G55,
моб.: 095G808G20G53, 098G388G88G36.
м. Рівне, тел. (0362) 43G57G58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1,
(0472) 63G16G16, 63G25G28.
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.

n Резонанс

n Гірко!

ОНКОБІЗНЕС ПО-РІВНЕНСЬКИ
Фото 4vlada.com.

Рятуючи своє життя
чи життя рідних, мало хто
береться скаржитися на високі
ціни і допитується, за що
змушують платити в лікарнях,
особливо в онкологічних.
Антигуманний приклад —
у Рівному, де у протипухлинному
центрі завідувач відділення
променевої діагностики
заробляв на довірі пацієнтів
немалі суми. І лише після
розголосу про його діяльність
позбувся керівної посади

Цими днями стало відомо, що
автор і ведучий популярної
програми «Світ навиворіт»
одружився із моделлю та
володаркою титулу «Міс Україна
2016» Олександрою Кучеренко,
яка була його партнеркою в шоу
«Танці з зірками» (обоє на світлині)
Тетяна МИТРОФАНЮК

також усі дізналися, що познайомилися вони задовго до танцювального шоу, в якому Дмитру було досить
непросто, і лише завдяки підтримці
глядачів він довго не вилітав із проекту.
Це було ще під час конкурсу «Міс Україна», в якому тріумфувала Олександра.
— Якщо чесно, то ми через «Танці»
ледь не розбіглися. Це була ідеальна
перевірка. Якщо тоді не розсварилися, то будемо жити разом до 90 років
і помремо в один день, — зізнався
Дмитро програмі «Світське життя»
і розповів, як запропонував руку і
серце коханій: — Одного ранку я сказав Саші: «Поїхали до вертольотного
клубу!» Коли прибули, вона зізналась:
«Я ще жодного разу не літала на гвинтокрилі! Що ти замислив?» Полетіли
над Києвом. Ми розуміємо одне одного без слів! У гвинтокрилі ж шумно,
тож я просто дістав обручку, запитав
Сашу поглядом — вона мені кивнула, і
я одягнув на неї обручку!»
Розписалася пара у Києві, а ось обвінчалася в Єрусалимі — в ці дні в Ізраїлі
відбувався пісенний конкурс «Євробачення», і на те, що 36–річний телеведучий Дмитро Комаров і 22–річна модель
туди прибули на літаку, тим паче, що
сиділи окремо одне від одного, ніхто не
звернув особливої уваги… n

Б

Про Якова Пархоменка заговорила вся область.

скандалу Якова
« Після
Пархоменка було
звільнено з посади
завідувача відділення і
позбавлено премій, проте
він залишився працювати
лікарем-рентгенологом,
а заодно і ФОПом.

»

як зазначалося в розслідуванні, насправді вони коштують дешевше. Після скандалу Якова Пархоменка було звільнено з
посади завідувача відділення і позбавлено премій, проте він залишився працювати лікарем–рентгенологом, а заодно і
ФОПом.
Хоча його підприємницька діяльність
у протипухлинному центрі тепер є сумнівною. Депутат облради Микола Кучерук, який свого часу лобіював на посаду
головного лікаря онкодиспансеру свого
однопартійця, вимагає, аби облрада надіслала прохання до управління захисту
економіки для перевірки фактів можливої корупції і притягнути до відповідальності винних. Окрім того, пан Кучерук
пропонував розірвати договір оренди з

Пархоменком або ж внести до документа
зміни, зобов’язавши лікаря–підприємця
за обстеження на його томографі брати
суми, що не перевищуватимуть ціни в
інших приватних клініках. Бо як заявив
Микола Кучерук, імовірність того, що
у протипухлинному центрі пройти томографію буде дорожче, аніж деінде в
Рівному, висока, адже лікарі, очевидно,
направлятимуть на обстеження саме до
колеги. Тим паче, що і їхати далеко пацієнтам не доведеться.

КОМЕНТАР

Григорій МАКСИМ’ЯК,
головний лікар протипухлинного
центру:
— Оренду підприємець сплачує.
Якщо томограф не запрацює, то будемо
вирішувати питання щодо розірвання
договору. А так Пархоменко зробив
одне незначне порушення: у поняття
«медична практика» (щодо оренди кабінету. — Ред.) включив торгівлю предметами медичного призначення, яка не
вимагає спеціальної ліцензії. Він міг би
продавати розхідні матеріали для УЗД,
якими нас не забезпечує держава, і на
коридорі, але порушив договір оренди,
за що й отримав покарання. n

Фото 1plus1.tv.

І

Левко ЗАБРІДНИЙ

удучи завідувачем відділення променевої діагностики тоді ще рівненського онкодиспансеру, Яків
Пархоменко в листопаді 2017 року зареєструвався як ФОП (фізична особа–підприємець). А вже навесні підприємець
Пархоменко підписав договір з облрадою на оренду 67 «квадратів» у диспансері — приміщення, де раніше працював
томограф закладу. Проте старий апарат
давно вийшов із ладу, а купити новий за
бюджетні кошти не збиралися, бо дорого.
Тож керівництво диспансеру погодилося
на начебто і хорошу угоду з Пархоменком: віддають в оренду приміщення, а
він ставить томограф, куплений за власні
кошти.
За даними сайту Рівненської облради, лікар–підприємець за місяць оренди
сплачує трохи більше 7 тисяч гривень.
Минув рік, але приватний томограф у
протипухлинному центрі так і не запрацював. Головний лікар закладу Григорій
Максим’як зазначає, що встановлення та
ліцензування такого обладнання — тривалий процес, який займає до півтора
року, тож така затримка зі сторони ФОПа
— очікувана. Будь–яких інших послуг в
орендованому кабінеті не мали б надавати. Як показала в розслідуванні «4Влада»,
до кабінету працівники диспансеру відправляли пацієнтів, які проходили УЗД
на обладнанні, купленому за бюджетні
кошти. Апарат для діагностики в цьому
кабінеті не стояв, проте була медсестра,
якій пацієнти платили за «розхідні матеріали» для УЗД у межах 200 гривень.
Розхідними матеріалами за бюджетні
кошти і справді не забезпечують. Проте,

Дмитро Комаров
запропонував руку
і серце коханій… у небі

Програма телепередач на 24—30 червня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 24 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 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Еліза» 11:15
Д/ц «Тайська кухня» 11:45, 14:15
Телепродаж 12:00 Д/ц «Аромати
Колумбії» 13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНІ 14:30 Д/ц
«Смак сиру» 15:15 Схеми.
Корупція в деталях 15:45, 21:30
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 18:20 Тема
дня 19:30 Разом 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 20:30 Перша
шпальта

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:50 Т/с «Родичі»
22:55 «Гроші 2019»

ІНТЕР
05.30, 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, 02.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «ТРИМАЙ У ПОЛІ
ЗОРУ» 12.00 Новини 13.50 Х/ф
«УКОЛ ПАРАСОЛЬКОЮ» 15.45
«Чекай на мене. Україна» 20.00,
04.10 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок» 23.55 Т/с
«Крапля світла» 03.15
Мультфільм 03.30 Т/с «Здрастуй,
мамо»

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
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості 16+
14:30 Т/с «Жіночий лікар»
15:30 Т/с «Жіночий лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Добрі наміри»
23:20 Слідами партійних списків

СТБ
06:25 Т/с «Коли ми вдома»
08:35 Х/ф
11:05 МастерШеф 12+
13:55 Ультиматум 16+
15:50, 18:00 Х/ф «ВИБУХ З
МИНУЛОГО»
17:30, 22:00 Вікна-Новини

18:15 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ»
20:50 Т/с «Червона королева»
22:45 Т/с «Вангелія»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:10 Секретний фронт.
Дайджест
12:00, 13:20 Х/ф
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-2:
ПОВЕРНЕННЯ»
14:15, 16:25 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ВІЙНИ-3: ВІДПЛАТА»
16:45 Х/ф «ТУРИСТ»
20:20 Більше ніж правда
21:30 Т/с «Пес»
22:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «МІСІОНЕР»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:50 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:55 М/ф «Бігфут молодший:
Стань легендою»
09:50 Х/ф «ПРОГУЛЯНКА
ВИСОТОЮ»
12:10 Х/ф «АВТОБАН»
14:10 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПЕРЕВІЗНИК»

16:10 Ревізор
19:00 Страсті за Ревізором
21:10 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»
23:00 Х/ф «КРОК УпЕРЕД 2:
ВУЛИЦІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.45,
13.55 Правда життя 08.50, 18.00
Під іншим кутом 09.50 Найбільша
печера Землі 10.50 Прокляття Че
Гевари 11.45 Код доступу 12.45,
00.40 Речовий доказ 15.00, 23.40
Секрети Другої світової 16.00,
21.50 Смертельна зустріч 16.55
Дивовижна Індія 19.00, 20.50
Секретні території 19.50 Україна:
забута історія 22.50 Невідомий
Китай

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 «Ух ти show»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:30 Х/ф «БУДИНОК
ПРОКЛЯТИХ»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:40 Т/с «Доктор Хто»
20:10 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 Х/ф «МІСЯЦЬ 2112»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 19:25 Т/с «Опер за
викликом»
14:40 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
16:20 Х/ф «ПЕРШЕ ВБИВСТВО»
21:35 Т/с «Касл-2»
23:10 Х/ф «БЮРО
ЛЮДЯНОСТІ»

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 2»
23.00 ЛавЛавCar 2

ФУТБОЛ-1

06:00, 11:55, 15:40, 17:50, 19:50,
21:50 Топ-матч
06:10 Бенфіка - Баварія. Ліга
чемпіонів УЄФА
ZIK
08:00 Battle Cyber Коментаторів.
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
1 епізод
головне. Дайджест 07.15 Д/ф
08:05 Battle Cyber Коментаторів.
«Заборонена історія» 08.00,
2 епізод
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
08:10 Battle Cyber Коментаторів.
19.00 Перші про головне 08.15
3 епізод
Стежками війни 08.40, 09.15
08:20 Battle Cyber Коментаторів.
Прямим текстом 10.00, 11.20,
4 епізод
13.15, 16.15, 17.20, 18.15, 21.35
08:25 Battle Cyber Коментаторів.
Коментарі 12.10 Докаz 15.15
5 епізод
Між своїми 19.15 VOX POPULI
08:30 Фінал FIFA 19. Global Series
20.00 HARD з Влащенко 21.00,
11:00 Журнал Ліги Європи
12:00 МЮ - Барселона. 1/4
06.20 Перші про головне.
фіналу. Ліга чемпіонів
Підсумки 23.00 Громадська
УЄФА
прокуратура 23.30, 03.15
13:50 Шахтар - Чорноморець.
Історична правда з Вахтангом
Чемпіонат України
Кіпіані
16:00 Барселона - ПСВ. Ліга
ТЕТ
чемпіонів УЄФА
18:00 Інтер - Тоттенгем. Ліга
06.00 ТЕТ Мультиранок
чемпіонів УЄФА
09.25 Х/ф «ПРИНЦЕСА МАЛЕН»
20:00 Ліверпуль - ПСЖ. Ліга
10.30 М/ф «Оз: Повернення у
чемпіонів УЄФА
Смарагдове Місто»
22:00 Брюгге - Боруссія (Д). Ліга
12.00 Сімейка У
чемпіонів УЄФА

23:50 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

команди. 50 м. Фінал 12.30,
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок» 13.00
«Європейські ігри-2019». Стрільба.
UA: РІВНЕ
Гвинтівка. 10 м. Фінал 14.50
«Європейські ігри-2019». Огляд
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, дня 15.45, 16.50 «Європейські
17.00, 20.30 Новини 09.00
ігри-2019». Стрільба. Стенд. Фінал
Кулінарно-літературне шоу
17.15 «Європейські ігри-2019».
«Енеїда» 09.25, 12.40, 16.15
Дзюдо. Фінал 19.50 «Європейські
Лайфхак українською 09.35
ігри-2019». Баскетбол 3х3. Фінал
Суспільно-політичне ток-шоу
22.00, 23.45 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ
«Зворотний відлік» 11.30
ЛИЦАР» (18+)
Ранковий гість 11.45, 13.40,
21.50 Тема дня 12.15, 20.15,
ЕСПРЕСО
22.45 Д/с «Своя земля» 12.50
00.00,
03.05,
08.30 «Політичний
М/с «Вруміз» 14.05
МаринаД» 01.00 Авторська
«Розсекречена історія» 15.00
Історія України 1917 - 1921 15.15 програма «Ч/Б шоу» 02.00, 05.50
РадіоДень «Модуль знань» 15.55 «Княжицький» 02.40
«Культ:Експрес» з Марією
Д/с «Чудова гра» 16.30 Д/ф
Бурмакою 04.00 «Студія Захід» з
«Дикуни-3. Світ дикої природи»
Антоном Борковським 05.00
17.15 Д/ф «Мегаполіси» 17.40
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Д/ф «Подорож відкритим
Фізером 05.25, 22.00
космосом» 18.10 Т/с «Монро»
«Поліцейська хвиля» 06.30, 22.30
19.00 Головний випуск новин.
Наживо 19.25 Тема дня. Наживо «Світ цього тижня» 07.30
«Суботній політклуб» 09.30
19.40 Д/с «Разом» 20.50 Д/с
«Спільно» 21.20 Д/с «#ВУКРАЇНІ» «Людина і право» з Борисом
Захаровим 09.55, 11.00, 12.00,
22.20 Програма розслідувань
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
«Схеми. Корупція в деталях»
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
НТН
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
05.00 «Top Shop» 05.50 Х/ф
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
«ПАЦАНИ» 07.40 Х/ф
«ВЕРШНИК БЕЗ ГОЛОВИ» 09.35 «Коментар» 15.30, 23.30 «Ваша
Свобода» 19.00 «Великий ефір
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
Василя Зими» 21.00 «Вердикт» з
11.20 «Європейські ігри-2019».
Сергієм Руденком 21.55
Стрільба. Пістолет. Змішані
«ІТ-Документ»

ТБ

ВІВТОРОК, 25 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

СТБ

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:15 Д/ц «Тайська
кухня» 11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати Колумбії»
13:10 Країна на смак 14:30 Д/ц
«Смак сиру» 15:15, 19:30
#ВУКРАЇНІ 15:45 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 18:20 Тема дня 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:25 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:15 Д/ц
«Дикі тварини»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00, 11.00 Т/с «Там, де твій
дім» 12.00 «Новини» 12.25
«Правила моєї кухні» 14.20,
17.40, 20.15 «Європейські Ігри
2019» Легка атлетика. 1/4 фіналу
16.20 «Європейські ігри 2019.
Огляд» 16.45 «Речдок» 19.40,
04.40 «Подробиці» 23.50 Т/с
«Крапля світла» 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 03.05 Док.
проект «З відьмами не жартують»
04.00 Т/с «Здрастуй, мамо»
04.55 «Top Shop»

06:30 Т/с «Коли ми вдома»
10:25 МастерШеф 12+
13:25 Ультиматум 16+
15:15, 18:00 Х/ф
«ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:20 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ 2: ЯК
СТАТИ КОРОЛЕВОЮ»
20:50 Т/с «Червона королева»
22:45 Т/с «Вангелія»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:05, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Родичі»
22:50, 23:55 Т/с «Школа.
Недитячі ігри»

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
10:30 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Добрі наміри»
23:20 Без паніки

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»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»

20:45, 21:50 Т/с «Родичі»
22:50, 23:50 Т/с «Школа.
Недитячі ігри»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Т/с «Там, де твій дім»
12.00 «Новини» 12.25 «Правила
моєї кухні» 14.40 «Європейські
Ігри 2019» Стрільба з лука. Фінал
16.20 «Європейські ігри 2019.
Огляд» 16.45 «Речдок» 17.40,
20.15 «Європейські Ігри 2019»
Легка атлетика. 1/2 фіналу
19.40, 04.40 «Подробиці» 23.50
Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО» 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
03.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
04.55 «Top Shop»

ТБ
21:00 Т/с «Добрі наміри»
23:20 Контролер

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
11:30 МастерШеф 12+
14:00 Ультиматум 16+
15:45, 18:00 Х/ф
«ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ 2: ЯК
СТАТИ КОРОЛЕВОЮ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф «ПРОСТУШКА»
20:50 Т/с «Червона королева»
22:45 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»

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»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами 6»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:30 «Чистоnews 2019»

05:55 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:45 Т/с «Ми такі»
10:10 Топ-модель по-українськи
16+
15:20 Половинки 16+
17:10 Кохання на виживання 16+
21:20 Х/ф «ШОПОГОЛІК»
23:20 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД:
РЕВОЛЮЦІЯ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 07.50,
13.50 Правда життя 08.55, 18.00
Під іншим кутом 09.55, 16.55
Шалена подорож 10.50 Два
Миронових 11.40 Код доступу
ICTV
12.40, 00.40 Речовий доказ
15.00, 23.40 Секрети Другої
05:35 Громадянська оборона
світової 16.00, 21.50 Смертельна
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 зустріч 19.00, 20.50 Секретні
території 19.50 Україна: забута
Факти
УКРАЇНА
09:15, 19:20 Надзвичайні новини історія 22.50 Невідома Південна
Америка 01.50 Містична Україна
10:10 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
02.35 Бандитський Київ
13:20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 14:55, 16:25 Х/ф
К-1
«МИСТЕЦТВО ВІЙНИ-2:
23:00 Сьогодні
06:30
«TOP
SHOP»
ЗРАДА»
09:30 Зірковий шлях
17:45, 22:45 Т/с «Майор і магія» 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
10:30 Реальна містика
08:15 «Ух ти show»
12:30 Агенти справедливості 16+ 20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
10:00 Т/с «Мисливці за
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
реліквіями»
19:50 Ток-шоу «Говорить
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
Україна»
05:50, 07:40 Kids Time

ТБ

ЧЕТВЕР, 27 ЧЕРВНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:15 Д/ц «Тайська
кухня» 11:45, 14:15 Телепродаж
12:05 Д/ц «Аромати Греції»
13:10 UA:Фольк. Спогади 14:30
Д/ц «Смак сиру» 15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Морська кухня»
17:30 #ВУКРАЇНІ 18:20 Тема дня
18:55 UEFA U21 Чемпіонат
Європи з футболу 2019. Півфінал
1 21:25 UA:Спорт 21:55 UEFA
U21 Чемпіонат Європи з футболу
2019. Півфінал 2

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 07.50,
13.50 Правда життя 08.55, 18.00
Під іншим кутом 09.55, 22.50
Невідомий Китай 10.55 Юрій
Нікулін 11.40 Код доступу 12.40,
ICTV
00.40 Речовий доказ 15.00,
05:35, 20:20 Громадянська
23.40 Секрети Другої світової
16.00, 21.50 Смертельна зустріч
оборона
16.55 Найбільша печера Землі
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 19.00, 20.50 Секретні території
19.50 Україна: забута історія
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 01.50 Містична Україна 02.35
Скептик
10:10 Антизомбі. Дайджест
10:20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
К-1
12:30, 13:20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ»
06:30 «TOP SHOP»
15:00, 16:25 Х/ф «7 СЕКУНД»
17:45, 22:45 Т/с «Майор і магія» 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 «Ух ти show»
21:30 Т/с «Пес»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
НОВИЙ КАНАЛ 09:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
06:00, 07:20 Kids Time
11:30, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
06:05 М/с «Пригоди кота в
13:40 «Орел і Решка. Навколо
чоботях»
світу»
07:25 Т/с «Ми такі»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»

СЕРЕДА, 26 ЧЕРВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:05 М/с
«Ведмеді-сусіди» 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» 11:15 Д/ц «Тайська
кухня» 11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати Колумбії»
12:30 Д/ц «Аромати Греції»
13:10 Енеїда 14:30 Д/ц «Смак
сиру» 15:15 Країна на смак
16:05 Д/ц «Аромати Перу» 16:25
Д/ц «Морська кухня» 17:30 Наші
гроші 18:20 Тема дня 19:30
Спільно 19:55 Перший на селі
20:30 Д/ц «Суперчуття» 21:25
UA:Спорт 21:45 Бюджетники
22:15 Д/ц «Дикі тварини»

10:10 Топ-модель по-українськи
16+
15:10 Половинки 16+
17:00 Кохання на виживання 16+
21:00 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ
2: ЧЕРВОНЕ, БІЛЕ І
БЛОНДИНКА»
22:50 Х/ф «КРОК УПЕРЕД 3»

20:40, 21:40 Т/с «Родичі»
22:30 «Право на владу 2019»

СТБ

22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

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»
14:50 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-2»

ZIK
07.00, 16.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 18.15
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00 Перші про головне 12.10
Злий дім 15.15 Між своїми
19.15 VOX POPULI 20.00 Докаz
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.35 НеДебати 23.00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 00.00
Д/ф «Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Бойовий відлік» 01.45 Художній
фільм 03.15 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

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»
14:00 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ»
15:45 Х/ф «НАУТИЛУС:
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ОКЕАНУ»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
21:30, 23:05 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, 20.00
HARD з Влащенко 15.15 Між
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.35 Злий дім 22.35
Перші другі 23.30 Громадська
прокуратура 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
«Бойовий відлік» 01.45 Художній

18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

07:05 Т/с «Ми такі»
09:50 Топ-модель по-українськи
16+
ІНТЕР
15:00 Половинки 16+
17:00 Кохання на виживання 16+
2+2
05.25, 22.10 «Слідство вели... з
21:00 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ В
Леонідом Каневським» 07.00,
06:00 Мультфільми
ЗАХВАТІ»
08.00, 09.00, 17.40 Новини
23:00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД: ВСЕ 08:00 Т/с «Безсмертний»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
09:35, 18:15 «Спецкор»
АБО НІЧОГО»
Інтером» 10.00 «Там, де твій дім»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
12.00 «Новини» 12.25 «Правила
10:55, 17:15 «Загублений світ»
МЕГА
моєї кухні» 14.40 «Правила
12:55 «Помста природи»
06.00 Бандитський Київ 07.50,
виживання» 15.45, 16.45, 23.55
13.50 Правда життя 08.55, 18.00 13:25 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50,
ICTV
15:15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»
Під іншим кутом 09.55, 16.55
02.35 Ток-шоу «Стосується
05:35 Громадянська оборона
Шалена подорож 10.50 Мерилін 19:25 Т/с «Опер за викликом»
кожного» 20.00, 04.40
06:30 Ранок у великому місті
Монро 11.40 Брама часу 12.40, 21:35, 23:10 Т/с «Касл-2»
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55 00.40 Речовий доказ 15.00,
Особливий випадок» 03.20
23.40 Секрети Другої світової
ZIK
Факти
«Щоденник вагітної» 04.30
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 16.00, 21.50 Смертельна зустріч 07.00, 16.00, 18.00 Перші про
Мультфільм
19.00, 20.50 Секретні території
10:10 Секретний фронт
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
19.50 Україна: забута історія
УКРАЇНА
10:45 Х/ф «7 СЕКУНД»
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
22.50 Невідома Південна
13:15
Х/ф
«МИСТЕЦТВО
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Америка
01.50
Містична
Україна
ВІЙНИ-2: ЗРАДА»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Україною
02.35 Таємниці кримінального
Перші про головне 12.10 HARD з
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 15:25, 16:20 Х/ф
світу
«МИСТЕЦТВО ВІЙНИ-3:
Влащенко 15.15 Між своїми
23:00 Сьогодні
ВІДПЛАТА»
19.15 Говорить великий Львів
09:30 Зірковий шлях
К-1
17:45 Т/с «Майор і магія»
21.00, 06.20 Перші про головне.
10:30 Реальна містика
06:30 «TOP SHOP»
Підсумки 21.35 Прямим текстом
12:30 Агенти справедливості 16+ 20:15 Антизомбі
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
21:15
Т/с
«Пес»
23.00 Стежками війни 23.30
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
08:15 «Ух ти show»
22:30 Нові лідери 2
Вижити в Україні 00.00 Д/ф
- 2»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
«Щоденники Другої світової
19:50 Ток-шоу «Говорить
НОВИЙ КАНАЛ 10:00 Т/с «Мисливці за
війни: день за днем» 01.00 Д/ф
Україна»
реліквіями»
05:40, 07:00 Kids Time
«Бойовий відлік» 01.45 Художній
21:00 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
05:45 М/с «Пригоди кота в
фільм 03.15 Історична правда з
ПОЛЮБИШ ТИ»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
Вахтангом Кіпіані
чоботях»
23:20 Слідами партійних списків
світу»
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
11:10 МастерШеф 12+
14:00 Ультиматум 16+
15:55, 18:00 Х/ф
«ПРОСТУШКА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:25 Х/ф «ВОНА - ЧОЛОВІК»
20:50 Т/с «Червона королева»
22:45 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»

09.45 Х/ф «ЛУСКУНЧИК І
МИШАЧИЙ КОРОЛЬ»
11.00 Х/ф «СОЛЯНА
ПРИНЦЕСА»
12.00 Сімейка У
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 2»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 15:40
Топ-матч
06:10 Баварія - Аякс. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10 Ворскла - Арсенал-Київ.
Чемпіонат України
10:10 Ювентус - Дженоа.
Чемпіонат Італії
12:00 Барселона - МЮ. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
13:50 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
України
16:00 Аякс - АЕК. Ліга чемпіонів
УЄФА
17:50, 20:45 «Ніч Ліги чемпіонів»
18:55 Шахтар - Гоффенгайм.
Ліга чемпіонів УЄФА
21:40 Ман Сіті - Ліон. Ліга
чемпіонів УЄФА

фільм 03.15 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

23:30 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.25, 12.40, 16.15
Лайфхак українською 09.35
Суспільно-політичне шоу
«Зворотний відлік» 11.30
Ранковий гість 11.40, 13.40,
21.50 Тема дня 12.15, 20.15 Д/с
«Своя земля» 12.50 М/с
«Вруміз» 14.05 «Розсекречена
історія» 15.00 Човен.
Експериментальна археологія
15.15 РадіоДень «Модуль знань»
15.55 Д/с «Чудова гра» 16.30
Д/ф «Дикуни-3. Світ дикої
природи» 17.15 Д/ф
«Мегаполіси» 17.40 Д/ф
«Подорож відкритим космосом»
18.10 Т/с «Монро» 19.00
Головний випуск новин. Наживо
19.25 Тема дня. Наживо 19.50
Д/с «Спільно» 20.30 Головний
випуск новин. Повтор 20.50 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 21.20 Д/п
«Августин Волошин. Метеорит
незалежності» 22.15
«Букоголіки» 22.45 Д/с
«Пліч-о-пліч»

НТН
06.45 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ

18:00 АЕК - Бенфіка. Ліга
чемпіонів УЄФА
19:50, 22:35 «Ніч Ліги чемпіонів»
20:45 Ліон - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
23:25 Ювентус - Янг Бойз. Ліга
чемпіонів УЄФА

«ХОЛЬЦАУГЕ» 08.30 «Ранковий
«Свідок» 09.00 Х/ф
«ТЕГЕРАН-43» 12.00, 12.50
«Європейські ігри-2019».
Стрільба. Гвинтівка. 50 м. Фінал
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 13.15 Х/ф «СИНИ
ВЕЛИКОЇ ВЕДМЕДИЦІ» 15.00
«Європейські ігри-2019». Огляд
дня 16.00, 16.50 «Європейські
ігри-2019». Дзюдо. Змішані
команди. Фінал 18.15
«Жорстокий спорт» 19.30 Т/с
«Той, що читає думки» (16+)
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 23.45
«Європейські ігри-2019».
Пляжний футбол. Україна - Італія

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
«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» 22.30 «Зворотний відлік»

НТН

06.20, 09.00 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТРИКУТНИК» 08.30 «Ранковий
ТЕТ
«Свідок» 10.50, 19.30 Т/с «Той,
06.00 ТЕТ Мультиранок
що читає думки» (16+) 12.30,
09.30 М/ф «Жив собі кіт»
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок» 13.20
«Європейські ігри-2019».
11.00 Х/ф «КАЗКА ПРО ТОГО,
Стрільба. Пістолет. Жінки. 25 м.
ХТО ХОДИВ СТРАХУ
UA: РІВНЕ
Фінал 14.50 «Європейські
ВЧИТИСЯ»
ігри-2019». Стрільба. Гвинтівка.
12.00 Сімейка У
07.00 Ранкове шоу «Добрий
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, Чоловіки. Фінал 15.50
«Європейські ігри-2019». Огляд
17.00 Новини 09.00
під Полтавою
дня 16.50 «Європейські
Кулінарно-літературне шоу
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
ігри-2019». Стрільба. Пістолет. 25
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
Володька
Перу» 09.50 РадіоДень «Життя+» м. Фінал 18.00 «Жорстокий
15.00, 21.00 Т/с «Село на
10.15 UA: Фольк 11.05 Ранковий спорт» 21.20 Т/с «Хейвен» (12+)
мільйон 2»
23.45 «Європейські ігри-2019».
гість 11.20 Д/с «Своя земля»
16.00 4 весілля
Пляжний футбол. Україна - Іспанія
11.35, 13.40 Тема дня 12.15,
18.00 Панянка-селянка
19.50
Д/с
«#ВУКРАЇНІ»
12.40,
23.00 ЛавЛавCar 2
ЕСПРЕСО
16.15 Лайфхак українською
00.30,
06.00,
19.00 «Великий
12.50
М/с
«Дуда
і
Дада»
14.05
ФУТБОЛ-1
ефір Василя Зими» 02.30, 08.00,
«Розсекречена історія» 15.00
06:00, 08:00, 10:00, 15:40, 17:50 Центральна Рада 15.15
21.00 «Вердикт» з Сергієм
Топ-матч
РадіоДень «Модуль знань» 15.55 Руденком 03.30 «Студія Захід» з
06:10 АЕК - Баварія. Ліга
Антоном Борковським 04.30
Д/с «Чудова гра» 16.30 Д/ф
«Поліцейська хвиля» 05.00
чемпіонів УЄФА
«Дикуни-3. Світ дикої природи»
08:10 Ворскла - Динамо.
17.15 Д/ф «Мегаполіси» 17.40 «Шустрова Live» 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 09.00
Чемпіонат України
Д/ф «Подорож відкритим
«PRO здоров’я» з Іриною Коваль
10:10 Емполі - Ювентус.
космосом» 18.05 Д/ф «Морська 09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Чемпіонат Італії
кухня» 19.00 Головний випуск
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
12:00 Барселона - Ліверпуль. 1/2 новин. Наживо 19.25 Тема дня.
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
фіналу. Ліга чемпіонів
Наживо 20.15 StopFakeNews
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
УЄФА
20.30 Головний випуск новин.
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
13:50 Шахтар - Десна. Чемпіонат Повтор 20.50 Програма
17.10, 18.15 «Коментар» 22.00
України
розслідувань «Наші гроші» 21.20 «Вартові Еспресо» 23.00
Д/с «Разом» 21.45 Спецпроект
16:00 Гоффенгайм - Ман Сіті.
«Княжицький» 23.45 «Унікальні
«Time for Щур»
церкви Карпат»
Ліга чемпіонів УЄФА

ТЕТ

«ЗАХАР БЕРКУТ» 08.30
«Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«СУМКА ІНКАСАТОРА» 10.50,
UA: РІВНЕ
19.30 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, «Свідок» 13.00 «Європейські
17.00 Новини 09.00
ігри-2019». Стрільба. Гвинтівка.
Кулінарно-літературне шоу
Жінки. Фінал 14.10 «Європейські
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
ігри-2019». Огляд дня 14.40
Перу» 09.55 Радіодень «Життя+» «Європейські ігри-2019». Стрільба
10.15 Сильна доля 11.05
з лука. Фінал 16.50 «Таємниці
Ранковий гість 11.20 Д/С «Своя світу» 18.00 «Жорстокий спорт»
земля» 11.45, 13.40 Тема дня
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 23.45
12.15, 21.50 Д/С «#ВУКРАЇНІ»
«Європейські ігри-2019».
ФУТБОЛ-1
12.40, 16.15 Лайфхак
Пляжний футбол. Україна - Росія
06:00, 08:00, 10:00, 15:40, 17:50, українською 12.50 М/с «Дуда і
Дада» 14.05 «Розсекречена
ЕСПРЕСО
19:50 Топ-матч
історія» 15.00 Злука. День
06:10 Аякс - Баварія. Ліга
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Соборності України 15.15
чемпіонів УЄФА
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
РадіоДень «Модуль знань» 15.55 «Вердикт» з Сергієм Руденком
08:10 Шахтар - Лудогорець.
Д/с
«Чудова
гра»
16.30
Д/ф
Контрольна гра
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
«Дикуни-3. Світ дикої природи»
10:10 Ювентус - Кальярі.
Свобода» 03.30 «Княжицький»
17.15 Д/ф «Мегаполіси» 17.40 04.15 «Унікальні церкви Карпат»
Чемпіонат Італії
12:00 Ліверпуль - Барселона. 1/2 Д/ф «Подорож відкритим
04.30 «Культ:Експрес» з Марією
космосом» 18.05 Д/ф «Морська Бурмакою 05.00, 09.30 «Вартові
фіналу. Ліга чемпіонів
кухня»
19.00
Головний
випуск
УЄФА
Еспресо» 09.00, 23.00
новин. Наживо 19.25 Звіти
13:50 Арсенал-Київ - Шахтар.
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
наживо
20.30
Головний
випуск
Чемпіонат України
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16:00 ПСЖ - Црвена Звезда. Ліга новин. Повтор 20.50 Д/с «Разом» 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
21.20 Д/с «Спільно» 22.15
чемпіонів УЄФА
15.15 «Погода» з Наталкою
18:00 Боруссія (Д) - Монако. Ліга Програма розслідувань
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
«Наші
гроші»
22.45
чемпіонів УЄФА
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
«StopFakeNews»
20:00 Тоттенгем - Барселона.
18.25 «Коментар» 18.15
Ліга чемпіонів УЄФА
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
НТН
21:50 Огляд середи. Ліга
Віталія Портникова» 23.30
05.00 «Top Shop» 06.35 Х/ф
«Поліцейська хвиля»
чемпіонів УЄФА
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Книга життя»
11.30 Сімейка У
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 2»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2

23:15 Наполі - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 28 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 Д/ф «Герої України. Крути.
Перша Незалежність» 06:30,
07:10, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 09:35 Д/ф
«Заміновані вірністю» 10:35,
12:40, 15:00, 17:45 Вітаємо
переможців! 10:40 Чемпіонат
світу FIFA U-20 2019 у Польщі.
Чвертьфінал 12:50 Чемпіонат
світу FIFA U-20 2019 у Польщі.
Півфінал 15:30 Чемпіонат світу
FIFA U-20 2019 у Польщі. Україна
- Південна Корея. Фінал 18:25
Концертна програма
«Непереможні» 19:55 Схеми.
Корупція в деталях 20:30 Перша
шпальта 21:25 «Херсонщина на
Вулкані» 22:30 Як дивитися кіно
22:55 Х/ф «ВУЛКАН»

1+1
06:00 Х/ф «ЧУДО ЗА
РОЗКЛАДОМ»
09:40 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
12:20 Х/ф «ЇЇ ЗВАЛИ НІКІТА»
14:45 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
17:10 Х/ф «ЛЕОН - КІЛЛЕР»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Ліга сміху»

22:15 «Концерт monatik love it
ритм»

СТБ

06:00 Т/с «Коли ми вдома»
08:00 Т/с «Абонент тимчасово
ІНТЕР
недоступний»
05.25, 22.15 «Слідство вели... з
12:40 Т/с «Два полюси любові»
Леонідом Каневським» 07.00,
16:45, 18:00 Х/ф «ВОНА 08.00, 09.00 Новини 07.10,
ЧОЛОВІК»
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
10.00 Т/с «Там, де твій дім»
19:40 Х/ф «МІС
12.00 Х/ф «ДІВЧАТА» 14.00
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
22:45 Х/ф «ІСТОРІЯ ВІЧНОГО
16.00 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
КОХАННЯ»
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ» 18.00
«Європейські ігри-2019» Легка
ICTV
атлетика. Фінал 20.00
05:35
Громадянська
оборона
«Подробиці тижня» 21.00
06:30 Ранок у великому місті
«Подробиці вибору» 00.05
08:45 Надзвичайні новини
«Речдок» 01.50, 02.35 Ток-шоу
09:35 Х/ф «ВІДЧАЙДУШНИЙ»
«Стосується кожного» 03.20
«Щоденник вагітної» 04.45 «Top 11:35, 13:00 Х/ф «ЯКОСЬ У
МЕКСИЦІ:
Shop» 05.15 «Чекай на мене.
Україна»
ВІДЧАЙДУШНИЙ 2»
12:45, 18:45 Факти
УКРАЇНА
13:50, 23:10 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
06:40, 15:00, 19:00 Сьогодні
19:10, 20:45 Дизель шоу 12+
07:45 Зірковий шлях
09:50 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
НОВИЙ КАНАЛ
ПОЛЮБИШ ТИ»
12:00, 15:20 Т/с «Дитина на
05:20, 06:40 Kids Time
мільйон»
05:25 М/с «Пригоди Кота в
16:40 З днем народження,
чоботях»
Україно! Святковий
06:45 Т/с «Ми такі»
концерт
09:20 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ
20:00 Головна тема. Вибір
В ЗАХВАТІ»
22:00 Опозиція
11:20 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:05,
15:10 «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»

ІНТЕР
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.20 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ» 09.00 «Шість
соток» 10.00 «Готуємо разом.
Випічка» 11.00 Х/ф «ЕКІПАЖ»
14.00 «Європейські ігри-2019»
Спортивна гімнастика. Фінал
17.00, 20.30 Т/с «Захват» 20.00,
02.20 «Подробиці» 00.35 Х/ф
«ЧАС ГРІХІВ» 02.50 «Щоденник
вагітної» 04.10 Мультфільм
04.20 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ»

УКРАЇНА
06:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:00 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Добрі наміри»
15:30 Х/ф «ДОКТОР ЩАСТЯ»
17:45, 20:00 Т/с «Ноти кохання»
22:50 Музична платформа

СТБ
05:50 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА
СВІЙ РАХУНОК»
09:55 Т/с «Червона королева»
14:35 Т/с «Вангелія»
19:00 Т/с «Було в батька два
сини»

22:50 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»

ICTV
05:00 Скарб нації
05:05 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Більше ніж правда
07:20 Я зняв!
09:15 Дизель шоу 12+
10:40 Особливості національної
роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
16+
14:30 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
21:35 Х/ф «ВІКІНГИ»
23:30 Х/ф «АНАКОНДА-3:
ЦІНА ЕКСПЕРИМЕНТУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50, 06:20 Kids Time
05:55 М/с «Лунтик»
06:25, 11:50 Ревізор
09:00, 14:20 Страсті за
Ревізором
17:00 М/ф «Тато гусак»
18:50 Х/ф «ЗАХОПЛЕННЯ
ПІДЗЕМКИ 123»
21:00 Х/ф «ВИКРАСТИ
ЗА 60 СЕКУНД»
23:20 Х/ф «РОЗПЛАТА»

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, 11:00 «Світ навиворіт - 9»
12:10 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»

15:00 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН І
ВИКРАДАЧ
БЛИСКАВОК»
17:30 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН:
МОРЕ ЧУДОВИСЬК»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Діти 5»
23:05 «Концерт monatik love it
ритм»

ІНТЕР
06.00 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА» 08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Орел і Решка. Мегаполіси»
11.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 3» 12.00 «Європейські
ігри-2019» Бокс. Фінал 13.00
«Європейські ігри-2019»
Спортивна гімнастика. Фінал
16.35 «Європейські ігри-2019.
Огляд» 17.10 Х/ф «КРАЛЯ НА
ВСЮ ГОЛОВУ» 19.20, 20.30
Х/ф «БІЛЬШЕ НІЖ ЖИТТЯ»
20.00 «Подробиці» 22.00
«Європейські ігри-2019»
Церемонія закриття 00.25
«Речдок»

УКРАЇНА
06:00 Сьогодні
07:00 Зірковий шлях
08:45 Т/с «Ноти кохання»
12:45 Т/с «Обираючи долю»
17:00, 21:00 Т/с «Хірургія.
Територія кохання»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:00, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 4:
АРМАГЕДДОН»

МЕГА
06.00, 00.30 Таємний код
зламаний 06.50 Бандитський
Київ 07.45, 18.30 Правда життя
09.40 Речовий доказ 11.50
Секретні території 12.50, 21.30
Наци-гіганти 15.50 Шалена
подорож 16.35 Невідома
Південна Америка 17.35 Під
іншим кутом 02.10 Містична
Україна 03.00 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:10 Х/ф «П’ЯТЕРО ДРУЗІВ»
11:00 Х/ф «П’ЯТЕРО ДРУЗІВ
2»
13:00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ 4:
АРМАГЕДДОН»
14:45 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:50 Х/ф «ВСЕ МОЖЛИВО,
БЕБІ!»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ-2»
16:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ-3:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ»
17:55 Х/ф «КОНАНРУЙНІВНИК»

ТБ

НЕДІЛЯ, 30 ЧЕРВНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
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
11:45, 14:30 Телепродаж 12:05
М/с «Кмітливий Сяоцзі» 13:10
Х/ф «РОЗБІЙНИКИ
МИМОВОЛІ» 14:50 Д/ц
«Тайська кухня» 15:25, 20:00
Бюджетники 15:50 UA:Фольк.
Спогади 16:55 Перший на селі
17:25 Д/ф «Острови. Азорські
острови: люди, фауна, спосіб
життя» 18:25 Д/ц «Фестивалі
планети» 19:00 #ВУКРАЇНІ
19:30 Д/ц «Мегаполіси» 20:30
Розважальна програма з
Майклом Щуром 21:40 UEFA
U21 Чемпіонат Європи
з футболу 2019. Фінал 23:45
Своя земля

МЕГА
06.00, 00.30 Таємний код
зламаний 06.50 Бандитська
Одеса 07.45, 18.30 Правда
життя 09.40 Речовий доказ
11.50 Секретні території 12.50
Наци-гіганти 15.50 Шалена
подорож 16.35 Невідома
Південна Америка 17.35 Під
іншим кутом 21.30 Турки-османи
02.10 Містична Україна 03.00
Підроблена історія

ТБ

СУБОТА, 29 ЧЕРВНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:20 Новини
09:30 Країна на смак 10:45
«Енеїда» 11:45, 14:55
Телепродаж 12:10 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 13:10 Х/ф
«ЙОСИП ПРЕКРАСНИЙ.
НАМІСНИК ФАРАОНА» 15:15
Д/ц «Фестивалі планети» 15:45
Разом 16:20 Спільно 16:50
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 18:55 Д/ф
«Острови. Азорські острови:
акули, кити, манти» 20:00
Д/ц «Мегаполіси» 21:30
Розсекречена історія 22:30
Т/с «Окуповані»

13:10 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ
2: ЧЕРВОНЕ, БІЛЕ І
БЛОНДИНКА»
15:10 Х/ф «ШОПОГОЛІК»
17:10 М/ф «У пошуках Дорі»
19:00 Х/ф «МОЯ
СУПЕРКОЛИШНЯ»
21:00 Х/ф «МЕТОД ХІТЧА»
23:20 Х/ф «ІНФОГОЛІК»

19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Принцеса
і жебрачка»

СТБ
06:05, 10:05 Хата на тата 12+
08:05 Страва честі 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:50 Один за всіх 16+
22:05 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
23:50 Я соромлюсь свого тіла
16+

ICTV
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Громадянська
оборона
07:20 Антизомбі. Дайджест
09:20, 13:00 Т/с «Відділ 44»
14:25 Х/ф «ВІКІНГИ»
16:15 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
20:35 Х/ф «ВАН ГЕЛЬСИНГ»
23:15 Х/ф «ДРАКУЛА»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Стендап шоу
06:40, 09:50 Kids Time
06:45 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
07:40 М/с «Том і Джеррі»

09:55 М/ф «Тато гусак»
11:50 М/ф «У пошуках Дорі»
13:40 Х/ф «РОЗПЛАТА»
15:40 Х/ф «ЗАХОПЛЕННЯ
ПІДЗЕМКИ 123»
17:50 Х/ф «ВИКРАСТИ ЗА 60
СЕКУНД»
20:10 Х/ф «НЕ ГАЛЬМУЙ»
22:00 Х/ф «СКАЖЕНІ
ПЕРЕГОНИ»

19:45 Х/ф «ЧЕТВЕРТИЙ ВИД»
21:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Загублений світ»
14:55 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА»
16:20 Х/ф «НАВКОЛО СВІТУ
ЗА 80 ДНІВ»
18:45 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ-2»
20:45 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ-3:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ»
22:40 Х/ф «ФЕЙКОВІ КОПИ»

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, 20.00 Коментарі 08.00,
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Перші про головне 12.10 HARD з
Влащенко 15.15 Між своїми
19.15 VOX POPULI 21.00 Перші
про головне. Підсумки 21.15
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
Другої світової війни: день за
днем» 01.00 Д/ф «Бойовий
відлік» 01.45 Художній фільм
03.20 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift
06.30 Європа у фокусі

19:55 Х/ф «БЕН-ГУР»
22:15 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Король Сафарі»
13.15 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Монстр у Парижі»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор-2»
13:05 Х/ф «БЕН-ГУР»
15:20 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА»
16:50 Х/ф «ЄДИНИЙ»
18:20 Х/ф «КРЕДО ВБИВЦІ»
20:20 Х/ф «СПІЙМАТИ І
ВБИТИ»
22:15 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА-2»

МЕГА

ZIK
07.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15 VOX POPULI
08.05, 06.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 09.05 Докаz 10.00,
22.00 Перша передача 10.30
Стежками війни 11.00, 05.10
Перші другі 12.00 Добрий ZIK
12.50 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 15.45 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 17.00,
19.00 Перші про головне 17.10,
23.00 Громадська прокуратура
17.35 НеДебати 19.20 HARD з
Влащенко 20.10 Між своїми
21.00 Деталі 23.30 Вижити в
Україні 00.00 Документальний
фільм 01.00 Художній фільм
02.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

К-1

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 15:40, 18:50,
20:50, 22:50 Топ-матч
06:10 Ліверпуль - Баварія. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
08:10 Десна - Маріуполь.
Чемпіонат України
10:10 Шахтар - Лудогорець.
Контрольна гра
12:00 Шальке - Порту. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:50 Ворскла - Шахтар.
Чемпіонат України
15:55 «Шлях до Баку»
17:00 Карабах - Ворскла. Ліга
Європи УЄФА
19:00 Спортінг - Арсенал. Ліга
Європи УЄФА

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 10:00, 15:40
Топ-матч
06:10 Баварія - Ліверпуль. 1/8
ZIK
фіналу. Ліга чемпіонів
07.00, 09.00 Перші про головне.
УЄФА
Дайджест 07.15, 09.15
08:10 Чорноморець - Карпати.
Коментарі 10.00 Перша
Чемпіонат України
передача 10.35, 23.30, 03.50
10:10 Мілан - Ювентус.
Історична правда з Вахтангом
Чемпіонат Італії
Кіпіані 11.00 Перші другі 12.00 12:00 Шальке - Ман Сіті. 1/8
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
фіналу. Ліга чемпіонів
HARD з Влащенко 14.00
УЄФА
Говорить великий Львів 15.45,
13:50 Шахтар - Лудогорець.
17.15 Політичне ток-шоу «Народ
Контрольна гра
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
головне 18.45 Місто 19.15 VOX 16:00 Фенербахче - Андерлехт.
Ліга Європи УЄФА
POPULI 20.00 Докаz 21.00
17:50, 20:30, 22:55 «Шлях до
Деталі 22.00 Стежками війни
Баку»
22.30 Злий дім 00.45 Д/ф
18:40 Динамо (К) - Ренн. Ліга
«Щоденники Другої світової
Європи УЄФА
війни: день за днем» 01.55 Д/ф
«Бойовий відлік» 02.40 Художній 21:05 Генк - Бешикташ. Ліга
Європи УЄФА
фільм 06.00 Євромакс 06.30
23:50 Ворскла - Карабах. Ліга
Завтра вже сьогодні
Європи УЄФА

06.00, 00.30 Таємний код
зламаний 06.50, 05.40
Бандитська Одеса 07.45, 18.30
Правда життя 09.40 Речовий
доказ 11.50 Секретні території
12.50 Турки-османи 15.50
Шалена подорож 16.35
Невідома Південна Америка
17.35 Під іншим кутом 21.30
Наци-гіганти 02.10 Містична
Україна 03.00 Гордість України

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Барбі: Маріпоса та її
феї метелики»
10:30 Х/ф «П’ЯТЕРО
ДРУЗІВ»
12:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 Х/ф «БІБІ ТА ТІНА»
11.30 Сімейка У
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Т/с «Село на мільйон 2»
16.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
ВІД СМЕРТІ» (16+)
18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
ПОМЕРТИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ
ДІЛО» (16+)

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Лісовий патруль»

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 07.15 Казки
Лірника Сашка 07.25 М/с
«Вруміз» 08.00 Ранкове шоу
«Добрий ранок» 09.30
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.20 Д/ф «Аромати
Шотландії» 10.45 UA:Фольк
Спогади 11.40 «Хто в домі

13.00 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
ПОМЕРТИ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ
ДІЛО» (16+)
23.45 Країна У

21:00 Бешикташ - Генк. Ліга
Європи УЄФА
23:00 Севілья - Акхісар. Ліга
Європи УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Казки Лірника Сашка
07.20 М/с «Вруміз» 07.45 Казки,
перевірені часом. М/ф «Літаючий
будинок» 09.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 09.50
Д/ф «Аромати Перу» 10.15
UA: Фольк 11.15, 13.40, 20.35
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 11.40 Д/п
«Левко Лук’яненко. Йти за
совістю» 12.05 Д/ф «Напам’ять.
Раїса Руденко» 12.25 Д/ф
«Напам’ять. Валентина Чорновіл»
12.45 Д/П «Богдан Гаврилишин.
Місія - Свобода» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00 Д/ф
«Українська Гельсінка» 16.00 Д/п
«Олесь Шевченко. Як на сповіді»
16.30 Сильна доля. Мірзоян
17.20 Концертна програма Ольги
Чубарєвої «Єднаймося» 18.35
Д/п «Січ» 19.00 Головний випуск
новин. Наживо 19.15 Честь
професії 2019 20.15 Д/с «Своя
земля» 21.00 Програма
розслідувань «Схеми. Корупція в
деталях» 21.25 Д/с «Мустафа»

НТН
05.45 Х/ф «ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА
ДУНАЄМ» 07.35 Х/ф
«НЕПІДДАТЛИВІ» 09.10 Х/ф
«ТРИ ТОПОЛІ НА ПЛЮЩИСІ»

хазяїн?» 12.10 Д/с «Неповторна
природа» 12.30 Радіодень.
«Модуль знань» 13.20 Д/П
«Малевич. Український квадрат»
13.40 Тема дня 14.05
«Розсекречена історія» 15.00
100 років історії за 100 хвилин
15.15 Човен. Експериментальна
археологія 15.20 Радіодень
«Книжкова лавка» 16.25, 22.40
Лайфхак українською 16.40
Документальна програма
«Фестивалі планет» 17.10
Концерт «Без обмежень» 19.00
Головний випуск новин. Наживо
19.15 «Суботня тема» 19.40 Д/с
«Своя земля» 20.05 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 20.35 Війна: історія
початку 20.55 Концертна
програма 22.15 «Музlove» з
Любою Морозовою

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«РОЗІРВАНЕ КОЛО» 07.40 Х/ф
«ПРОТИСТОЯННЯ» 11.10 Т/с
«Спецзагін «Кобра 11» (16+)
15.00 «Європейські ігри-2019».
Огляд дня 16.00 «Європейські
ігри-2019». Бокс. Фінал 17.00
«Європейські ігри-2019».
Пляжний футбол. Фінал 19.15
«Свідок» 19.45 Х/ф «СПРАВА
РУМЯНЦЕВА» 21.50 Х/ф
«НЕЗАПЕРЕЧНИЙ - 2» (16+)

UA: РІВНЕ

07.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СІМОМА
МОРЯМИ» 08.30 Ранкове шоу
09.30 «Країна на смак» 10.30
Д/ф «Аромати Шотландії» 10.55
UA: Фольк Спогади 11.45 «Хто в
домі хазяїн?» 12.15 Д/с
«Неповторна природа» 12.40
Радіодень. «Модуль знань» 13.40
Суботня тема 14.10
«Розсекречена історія» 15.00
Документальна програма
ФУТБОЛ-1
«Золотий вересень. Хроніка
06:00, 08:00, 10:00, 15:40, 17:50, Галичини» 15.50 100 років історії
19:50, 21:50, 23:50
за 100 хвилин 16.00 Українська
Топ-матч
література в іменах 15.10
06:10 Зальцбург - Црвена
«Букоголіки» 16.40 Лайфхак
українською 16.50
Звезда. Плей-оф. Ліга
Документальна програма
чемпіонів УЄФА
«Фестивалі планет» 17.15
08:10 Олімпік - Карпати.
Сильна доля. Даха Браха 18.05
Чемпіонат України
UА: Фольк. Спогади 19.00 Д/с
10:10 Фіорентина - Ювентус.
«Своя земля» 19.25 Д/с
Чемпіонат Італії
«Спільно» 19.50 Д/п «Весна 68»
12:00 Ман Сіті - Шальке. 1/8
20.30 Д/с «#ВУКРАЇНІ» 21.00
фіналу. Ліга чемпіонів
Х/ф «ЕСТЕР ПРЕКРАСНА»
УЄФА
22.25 «Музlove» з Любою
13:50 Шахтар - Динамо.
Морозовою
Чемпіонат України
16:00 Гоффенгайм - Ліон. Ліга
НТН
чемпіонів УЄФА
18:00 Шахтар - ЦСКА (С).
05.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
Контрольна гра
ПЕРЕДАЧІ» 07.00 Т/с «СБУ.
20:00 Бешикташ - Генк. Ліга
Спецоперація» 11.00
Європи УЄФА
«Європейські ігри-2019». Огляд
22:00 Рома - Інтер. Чемпіонат
дня 12.00 «Європейські
Італії
ігри-2019». Бадмінтон. Фінал

10.30 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 12.15 Х/ф «БІЛІ ВОВКИ»
14.15 «Європейські ігри-2019».
Огляд дня 15.15 «Європейські
ігри-2019». Стрільба. Стенд.
Змішані пари. Фінал 17.30
«Європейські ігри-2019».
Стрільба. Пістолет. Змішані
команди. 25 м. Фінал 18.40,
19.30 «Європейські ігри-2019».
Боротьба. Вільна. Фінал 19.00
«Свідок» 21.00 Т/с «Хейвен» (12+)
22.45 «Європейські ігри-2019».
Пляжний футбол. 1/2 фіналу

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

23.45 «Європейські ігри-2019».
Карате. Фінал

ЕСПРЕСО
00.00, 01.20 «Великий ефір
Василя Зими» 00.15, 13.30
«Еспресо: Дебати» 02.00, 07.00
«Політклуб Віталія Портникова»
03.30, 05.30 «Ваша Свобода»
04.00, 11.00, 23.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 05.00
«Шустрова Live» 06.00 «Вартові
Еспресо» 06.30, 16.30
«#Скандали_тижня» 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 14.30 «Успішні в
Україні» 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 «Музичнопоетичний вечір І. Малковича за
участі Ю. Андруховича,
С. Жадана, Т. Чубая,
М. Бурмаки, В. Жданкіна», 1 ч.
22.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським

16.30 «Європейські ігри-2019».
Боротьба. Греко-римська. Фінал
18.00 Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
21.20 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
(16+) 23.20 Х/ф
«НЕЗАПЕРЕЧНИЙ - 2» (16+)

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 «Вартові
Еспресо» 02.30 «Культ:Експрес»
з Марією Бурмакою 04.00
«Політклуб Віталія Портникова»
06.00 «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 «Музичнопоетичний вечір І. Малковича за
участі Ю. Андруховича,
С. Жадана, Т. Чубая, М. Бурмаки,
В. Жданкіна», 2 ч. 22.45
«Зворотний відлік»
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Ця команда написала, без жодного перебільшення, славетну сторінку в історії українського футболу –
тепер ми чекаємо від хлопців успіхів і на дорослому рівні.

«ШАБЛІ ДОГОРИ!»:
We Are the Champions!
Збірна України U-20 підкорює найвищу футбольну вершину —
виграє Чемпіонат світу!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат світу з футболу
U-20. Фінал. Україна U-20
— Південна Корея U-20
— 3:1 (0:1 – Лі Канг Ін, 5 хв., з пенальті; 1:1 – Владислав Супряга,
34 хв.; 2:1 — Владислав Супряга,
53 хв.; 3:1 – Георгій Цітаішвілі, 89 хв.).
15 червня 2019 року. Лодзь (Польща). Муніципальний стадіон «Відзева». 16344 глядачі. Головний суддя
Ісмаїл Ельфат (США).
Україна: Андрій Лунін, Валерій
Бондар, Олександр Сафронов, Данило Бескоровайний, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Сергій Булеца (Олексій Кащук, 88 хв.), Олексій Хахльов
(Максим Чех, 56 хв.), Георгій Цітаішвілі, Кирило Дришлюк, Владислав Супряга (Данило Сікан, 63 хв.). Головний тренер Олександр Петраков.
Не нервуйся, Бразиліє! Змиріться,
Німеччино з Італією! Заспокойтеся
вже, Аргентино, Франціє та Уругвай!
Нічого не поробиш, Англіє з Іспанією!
Заздри, увесь футбольний світе! — Бо
свято прийшло таки на нашу вулицю!
Збірна України U-20 — чемпіон світу-2019!
Хоча фінальний поєдинок з південнокорейцями починався для нас геть
кепсько. В самісінькому дебюті матчу арбітр призначає пенальті у наші
ворота. До м’яча підходить головна
зірка команди суперника, гравець іспанської «Валенсії» Лі Канг Ін (дебютував у Прімері 17–річним!) — і таки переграє вже нашого «іспанця» Андрія
Луніна.
Хто його знає, як би воно все закінчилося, коли б не феноменальне
тренерське чуття Олександра Петракова. Ну от як можна було випускати
в «основі» на вістря атаки Владислава
Супрягу, який не забив у жодному з
попередніх поєдинків, і залишати на
лаві запасних Данила Сікана з його
чотирма м’ячами у ворота суперників?! Це, здавалося б, суперечило не
лише логіці, а й здоровому глузду загалом! Але Петраков поставив таки на
Супрягу, і Владислав довів: то він лишень для того так довго «запрягав»,
аби у вирішальному поєдинку помчати галопом!

Ч

Дубль київського динамівця — і
вже настав час чухати потилиці вболівальникам із Південної Кореї — українці ведуть 2:1!
Звісно, з таким поворотом подій
вже не згідні були азійські футболісти!
Вони пішли вперед: тож Андрію Луніну
довелося доводити — мадридський
«Реал» недаремно купував його в луганської «Зорі».
А під самісіньку завісу поєдинку
ще один динамівець Георгій Цітаішвілі (який увесь півфінальний поєдинок
з італійцями просидів на лаві запасних через перебір карток) поставив у
матчі ефектну переможну крапку! Підхопивши м’яча мало не біля власного
штрафного, він стрімко промчав прак-

Петраков:
« Олександр
«У футболі ніхто не відміняв
чуйку. Відчував, що потрібно
поставити Супрягу
і Цітаішвілі, Хахльова».

»

тично через усе поле і вправно «поклав» ту опуку під самісіньку дальню
штангу воріт суперника — гол, який
хочеться переглядати ще і ще! Та що
там казати: певно й Дієго Марадона
з Андрієм Шевченком прицмокнули
язиками! А, між іншим, «тризубого»
гола Цітаішвілі в принципі могло б не
бути, якби… не скупість менеджерів
каталонської «Барселони»! Народжений в Ізраїлі син відомого грузинського футболіста Климентія Цітаішвілі 11–річним хлопчиком вступив в
академію «Барси», але щось там не
склалося… з кімнатою в гуртожитку.
І дякувати Богові! Хлопець приїхав в
академію київського «Динамо», а згодом став виступати за збірні України…
Окрім чемпіонства, українці були
відзначені й цілою низкою індивідуальних нагород. Так Андрій Лунін був
визнаний кращим голкіпером турніру. Сергій Булеца одержав «Срібного
м’яча» (той таки Лі Канг Ін був удостоєний «Золотого м’яча»). Данило Сікан
за свої чотири забиті одержав «Срібну
бутсу» («Золота бутса» дісталася норвежцю Ерлінгу Голанду, який у матчі

групового етапу познущався зі збірної
Гондурасу, «відвантаживши» у її ворота дев’ять (!!!) м’ячів).
Та головнішим є, певно, таки інше.
Перед початком цього турніру навіть
не надто байдужі до футболу люди,
швидше за все, добре знали з цієї
збірної хіба Андрія Луніна та Владислава Супрягу.
А зараз ми захоплюємося ще й
Денисом Поповим (захисником, який
пропускав вирішальний поєдинок через вилучення у півфіналі, проте ще
до нього встиг відзначитися трьома
голами, забитими головою!), Юхимом Коноплею (рудочубим автором
відразу чотирьох гольових «асистів»!),
Сергієм Булецою («Срібного м’яча»
абикому не дають!), Данилом Сіканом
(бо й «Срібна бутса» ЧС — це таки не
магнітик із сувенірної крамниці у Лодзі!), Георгієм Цітаішвілі (погані гравці
таких шедевральних «слалом–голів»
забивати просто не здатні!)
Зрештою, ми захоплюємось усією
цією чемпіонською командою, і низько вклоняємося її 61–річному творцеві Олександрові Петракову. Цей
чоловік не грав за провідні клуби (за
всієї поваги до вінницького «Локомотива», київського СКА, черкаського
«Дніпра», рівненського «Авангарда»
та нікопольського «Колоса»), але зумів стати справді видатним тренером
у дитячо–юнацькому футболі й підкорити найбільшу вершину в історії
українського національного футболу
загалом! До речі, пане Зеленський,
«вітальна телеграма» — це добре, але
за ТАКЕ тренерам, зазвичай, щонайменше орден дають!
Проте найбільше на особливі слова заслуговує півзахисник ФК «Олександрія» Кирило Дришлюк. Коли
хлопцеві було лише 14, його батько
— офіцер Повітряних сил ЗСУ Павло
Дришлюк — загинув на Сході України
у збитому російськими окупантами літаку–фоторозвіднику Ан-30.
Шостого червня були п’яті роковини по батькові, а 15–го його синові одягнули на шию «золоту» медаль
переможця футбольного ЧС! До речі,
вже наступного дня Кирило одержав
іменний годинник від Міністерства
оборони України…

Між іншим, є прихильники і в думки, що не зовсім правильно вважати
перемогу збірної України U-20 на ЧС2019 першою в історії нашого футболу. Адже дебютний молодіжний мундіаль 1977 року виграла збірна СРСР, у
складі якої провідні ролі грали українці — зокрема, Сергій Балтача, Андрій
Баль, Володимир Безсонов (володар
«Золотого м’яча» турніру!). Звісно,
нинішня перемога, здобута у «синьо–
жовтій» формі із тризубом на грудях
— то таки зовсім інше (уявляєте, як
казяться у «Вєлікай Рассєї», збірної
якої не було навіть серед 24–х учасників ЧС-2019?!) Проте звитяги минулого лише доводять: ми справжня (на
відміну від декого) футбольна держава — з великим минулим і (сподіватимемося!) ще більшим майбутнім.
Але надто задирати носа нашій
юні також не варто. Скажімо, 2015–го
ЧС виграла збірна Сербії U-20: зараз
це вже дорослі «дядьки» і кілька з них
було в тій команді, яку наша Національна збірна нещодавно знищила у
Львові з рахунком 5:0…
Проте уже точно не варто вірити буркотунам, які переконують, що
це — «несправжній ЧС»! У різні роки
саме на цьому турнірі спалахнули
зірки Володимира Безсонова (1977),
Дієго Марадони (1979), Роберта Просинечки та Звонимира Бобана (1987),
Сейду Кейта (1999), Хав’єра Савіоли
(2001), Ліонеля Мессі (2005), Серхіо
Агуеро (2007), Поля Погба (2013)…
ЗА ВОРОТАМИ

Олександр
ПЕТРАКОВ,
головний тренер
збірної України
з футболу U-20:
«Це був найважливіший матч у моєму житті. Що відчуваю? Я щаслива людина.
Після матчу зателефонував наш
Президент Володимир Олександрович Зеленський, поговорив із
нашим капітаном і привітав команду. Подзвонив Андрій Шевченко.
Скажу відверто — це заслуга всієї
Федерації футболу. Нам допомагало багато людей.
У футболі ніхто не відміняв чуйку. Відчував, що потрібно поставити
Супрягу і Цітаішвілі, Хахльова.
Після виграшної гри з Італією
зробив зміни. Про жінок говорять,
що вони повинні бути як непрочитана книга. Таким має бути і тренер. У
мене була чуйка, але я вирішував не
один, а зі своїми помічниками. Ми
завжди приймаємо рішення разом
із тренерським штабом.
Я з ранку поговорив із хлопцями.
Сказав їм, що у них може бути чудове майбутнє. Вони відчули, що таке
світовий футбол. Не треба боятися
труднощів і йти далі. Ні в якому разі
не можна зупинятися і вибирати для
себе зручне середовище. Потрібно
йти вперед.
Я завжди кажу, що ми сильні командою. У нас була єдина і дружна
сім’я. Шкода, що завтра ми розлучаємося. Ми стали як родичі. Як
буде далі, все залежить від футболістів.
Пишаюся, що я тренував цю команду і цих хлопців».
Олексій
ХАХЛЬОВмолодший (син
добре відомого
шанувальникам
рівненського «Вереса» Олексія Хахльова) — товаришу по «золотій» збірній України
U-20 Кирилові Дришлюку:
«Твій тато — герой. Він зробив
усе, щоб український народ спокійно міг святкувати нашу перемогу на
Чемпіонаті світу. Ти сильний, і ти це
заслужив! Пишаюся тобою, брате». n
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НЕРУХОМІСТЬ

l Куплю автомобіль вітчизняного

l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв,
криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670,
097 09 33 977.
l Продається будинок. Є усі комунікації, садок (м. Горохів, вул. Сонячна, 1). Тел. 067 39 18 690.
l Продається цегляний житловий
будинок (110 кв. м) у с. Седлище
Любешівського району. Є хлів, літня
кухня, гараж, різні прибудови, земельна ділянка (0.50 га), земельний
пай. Тел. 066 46 73 904.
l Терміново
продається
щойно збудований будинок у с. Маяки
Луцького району. Є світло, вода. Поруч — магазин, зупинка. Зручний доїзд. Ціна договірна. Можливий торг.
Тел. 050 88 43 913.
l Продається цегляний будинок
(5 кімнат, газ, вода, телефон) у с. Борохів Ківерцівського району. Липинська ОТГ (8 км від Луцька). Є цегляні
надвірні споруди, 0.30 га приватизованої землі. Тел.: 097 32 70 741,
050 07 73 763, 063 12 08 910.
l Продається будинок (60 кв. м,
3 кімнати, газові конвектори, грубка,
пластикові вікна, житловий стан) у с.
Вишнів (15 км від Луцька). Є сарай,
гараж, дровітня, криниця, погріб,
ділянка (0,77 га). Ціна 405 000 грн.
Торг. Тел. 098 76 42 282.
l Продам (або обміняю на 2-кімнатну квартиру) половину цегляного будинку у с. Забороль. Є газ,
вода, пів сарая, пів кухні, 2 гаражі, 8 соток землі, заасфальтований доїзд. Усе приватизоване. Поряд — ставок, зупинка маршрутки.
Тел. 066 99 26 481.
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.

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.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «ДЕО Ланос», 2003 р. в., 1.5, корейське складання, пробіг 270 000, сірий металік, є
сервісна книжка. Тел. 097 80 10 999.
l Продається
дизельний
двигун (2,7) з коробкою передач. Ціна
12 000 грн. Торг. Тел.: 063 69 04 794,
096 57 81 410.
l Куплю новий двигун до автомобіля ЗАЗ-968 М «Запорожець» (або
ЛуАЗ 969 М «Волинянка»), а також комплект запчастин до них.
Тел. 050 21 67 730.
l Терміново
куплю
автомобіль
на українській реєстрації. Розгляну всі варіанти. Тел.: 095 01 32 359,
097 71 47 792.

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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Терміново продам комбайн «Джон
Дір-952» (жатка — 4 м, є купнитель,
у доброму стані. Тел.: 097 40 93 022,
096 80 28 594.
l Продається
дизельний
двигун (2,7) з коробкою передач. Ціна
12 000 грн. Торг. Тел.: 063 69 04 794,
096 57 81 410.
l Терміново недорого продається
трактор МТЗ у доброму стані. Тел.:
068 76 82 884, 068 91 93 475.
l Продам: трактор Т-25 (привезений з Польщі), зернозбиральний
комбайн «Джон Дір-952» (привезений з Європи, жатка — 3.6 м), зернові тракторні сівалки, обприскувачі
1000–2000 л. Тел.: 050 64 47 160,
097 04 16 940.
l Терміново продам трактор Т-25,
1992 р. в., у дуже доброму стані. Можлива доставка. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор
Т-40 у доброму робочому стані.
Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., у дуже доброму стані. Недорого. Тел. 096 72 22 134.
l Продам: трактор МТЗ-82 УК,
комбайни зернозбиральні «Клаас Мега-204», «Джон Дір-2266»,
«Кейс-527», «Бізон Z110», бурякозбиральний «Холмер Тарадос-2»,
двигун «Вольво», фронтальний навантажувач на МТЗ, роторний культиватор, скобу-підкопач, документи
на МТЗ, ворота гаражні (3.10 х 3.10).
Тел.: 098 12 57 618, 097 27 77 435,
050 67 11 093.
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 Продам запчастини до комбайнів
«Массей Фергюсон», «Фахр», «Клаас», «Дронінборг», а також привезу
на замовлення. Тел.: 096 74 38 807,

Продається
житловий
будинок
у
Луцьку в районі СШ №13
(4 кімнати, кухня, санвузол, коридор, кладовка).
Є літня кухня, два гаражі,
хлів. Площа ділянки – 10
соток.
Тел. 0506407002.
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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 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 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
бджоли.
Тел.
096 27 71 099.
l Продається гребінка для збирання
чорниць
(Швеція).
Тел.
098 64 31 463.
l Продам: щебінь різних фракцій,
торфобрикет, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам:
торфобрикет,
цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова
рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину,
торфокрихту, землю (на вимостку).
Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: торфобрикет, вугілля
(також для кузні). Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24–34–23, 050 43 84 608,
098 48 13 899.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу
та червону (нову та б/в), шифер
(б/в), пісок, щебінь, відсів, глину,
чорнозем. Доставка. Послуги мі-

ТЕРМІНОВО, ДО КІНЦЯ МІСЯЦЯ,
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
бетоняра, електрозварника, водія на
автокран ГЯ.
Вахтовий метод – 15 днів через 15. Доїзд
до роботи.
Тел.: 0509770080, 0332-78-24-08.
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ні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні, 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 молоду спокійну корову
(Ківерцівський
район).
Тел. 095 78 50 913.
l Продається молода дійна корова.
Недорого. Тел. 097 41 02 057.
l Продається кінь (є віз, драбини,
кінне сідло). Тел. 096 94 77 808.
l Продається у с. Тростянка Рожищенського району корова (тільна 6-м
телям). Тел. 098 42 52 169.
l Продам телицю (15 міс.) від доброї корови (Ківерцівський район).
Тел. 098 77 10 669.
l Продається
кінь
(5
років).
Тел. 098 64 32 696.
l Продається корова (10 років).
Тел. 095 82 43 613.
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 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 Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.

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 Надаю послуги з покрівлі даху
(покраска, монтаж, демонтаж).
Тел. 096 89 86 406.
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 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 Загублену будинкову книгу, видану Волинським обласним бюро технічної інвентаризації на ім’я Якубяк
Тамара Тимофіївна, вважати недійсною.

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

n Побачення з Волинню

Фото pinterest.com.

В Швейцарії ще треба пошукати
місця такі казкові та стежки…
Ода Воротнівському лісу

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

І грядку я сполола,
й радикуліт разом зборола.
Бо коли пенсія мала –
надія на город і на кота!
За цей підпис житель села Тагачин Турійського району
Микола Яворський отримає 125 гривень, адже здобув
І місце в конкурсі текстівок до світлини бабусі з котом
на спині
ІІ місце і 75 гривень призових дістануться лучанинові Валерію
Некрасову за цей кумедний підпис:
Я на сонечку лежу –
Свою пані стережу,
Бо сусіда-ловелас
Приставав уже не раз!
ІІІ місце і 59 гривень гонорару відправляться в село Борочиче
Горохівського району до Раїси Кобчук:
На спині улігся кіт, щоби пані при згинанні не схопив радикуліт.
Ви теж маєте шанс здобути такі гроші – і ще більші, адже щоразу розігруємо в конкурсі 250 гривень. Для цього треба помізкувати над підписом
до вміщеної внизу світлини із сучасними бабусями-«хакерами».

Яка краса! Аж серце завмирає! Приходьте й ви у цей чарівний ліс!
Василь ГОЛЮК

Не віриться: позаду — душне місто,
а ми — в оазисі лісів.
Дубам столітнім тут затісно
серед мрійливих ясенів.
Фото pinterest.com.

Куточок райський — що й казати:
ставочки тихі та качки…
В Швейцарії ще треба пошукати
місця такі казкові та стежки.
Вдихати свіжість у легені
і пити зелень, як бальзам.
У цих лісах не лиш оленям —
тут рай всім звірам і птахам.

Навчитись екології всім треба:
не смітять тут, як в місті скрізь.
Тому і тягнеться до неба
такий казковий юний ліс.
От–от зародить тут лохина
і сад віддасть свої плоди…

Керівник-координатор Лісівничого
молодіжного центру Валентина Юхимчук.

Пахучим чаєм пані Валентина
всіх почастує — літніх й молодих.
Карпати, Буковель ви відкладайте,
моря та закордонні вояжі…
У Воротнів ви неодмінно
приїжджайте — тут радо стрінуть
всіх завжди!

Кожен учасник може запропонувати до 27 червня будь-яку
кількість варіантів і надіслати їх
на адресу: 43025, просп. Волі, 13,
м. Луцьк, «Читанка для всіх» або
на електронну – chytanka77@gmail.
com. Не забудьте вказати свої дані,
корисні поради
»
щоб отримати 250 гривень призових!
«ГОЛОС

Читанка
для всіх

13 червня
2019 року №6 (8)
Ціна 6,5 грн
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і вам «Читанку для всіх» принесуть
додому.Ціна просто сміховинна –
усього 6,5 гривні на місяць!

l ІСТОРІЯ НОМЕРА А про реальну

кар’єру в політиці після
перемоги товариша на
президентських виборах
зірка «Кварталу-95» каже
коротко і категорично:
«Боже збав!»
с. 9—11

«Щоб винести
коровай
із кухні,
довелося…
знімати двері»
l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
На Світланин весільний
хліб італійці дивилися,
як на рукотворне диво
с. 12—13

»

Листів і зв’язків
із читачами

Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102 Снічук Христина Миколаївна

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Соціального захисту

720666

Занюк Лариса Віталіївна

727107

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович
770770

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Фото president.gov.ua.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Місцевого самоврядування
і сільського життя

Сомова Євгенія Володимирівна
723894
Заступники відповідального секретаря
Економіки
Харчук Олена Андріївна
720666
(244) 31178
Місюк Олена Миколаївна
720666 Лісова Алла Степанівна
Освіти і культури
Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович

ЯНУКОВИЧА»
Олександр
Пікалов
тепер хоче
пародіювати
Зеленського

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

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

с. 8

Фото ukr.segodnya.ua.

723894

723894

Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальні кореспонденти

»

Лікар Євген Комаровський:
«Добре, коли дитя влітку
голе, босе і голодне…»

Фото з фейсбук-сторінки Світлани ЖУРАВЕЛЬ.

ний заказник загальнодержавного значення в Україні. Розташований у Луцькому
районі Волинської області, на північ від села Воротнів. Охоплює територію заліснених пагорбів північно-західної частини Рівненського плато. Площа — 600 гектарів.
Флора представлена дубово-грабовими, грабово-березовими, дубово-ясеновими
насадженнями з багатьма видами поліської та лісостепової рослинності. Поміж
дубами і смереками є 5 ставків.
Фауна представлена звичайними видами тварин і птахів, з рідкісних трапляються
лелека чорний, занесений до Червоної книги України.
У жовтні 2017 року в заказнику відкрито перший в Україні Лісівничий молодіжний
центр.

«Ніколи
не здавайтесь —
і побачите,
як здаються
інші
інші»

с. 3—4

»

Фото detki.guru.

Довідка «Волині». Воротнівське лісництво ДП «Ківерцівське ЛГ» — ботаніч-

l ЗОЛОТІ СЛОВА
ЗАЛІЗНА ЛЕДІ
МАРГАРЕТ
ТЕТЧЕР:

Фото radiosvoboda.org.

У центрі — пасіка та мирні бджоли,
а мед цілющий, мов янтар.
І хочеться до «лісової школи»,
засвоїти лісний буквар.
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